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SVEIKINAME BAIGUSIUS MOKSLO METUS
LIETUVIŠKOSE MOKYKLOSE!
MOKSLO METŲ BAIGIMO
ŠVENTĖ ŠV.KAZIMIERO
MOKYKLOJE
Šv. Kazimiero (Cleve nę, muzikos mokytojas - Ri
land, OH) lituanistinės mo tą Kliorienę ir Eglė Laniauskyklos mokslo metų užbaigi kienę, knygyno vedėją Andrį
mo šventė įvyko gegužės 31 Dundurą ir Daną Dunduried. Dievo Motinos parapijos nę (šiuo metu abu Londone).
auditorijoje. Susirinkus mo Atsisveikinta su mokytojoms,
kinių tėveliams ir svečiams, kurios kitais metais mokyk
šventės programa pradėta A. loje nedirbs - Rima ApanaviRūko vaidinimu "Keturi ke čiute ir Maryte Hudgins. Vi
liauninkai", kurį suvaidino siems mokytojams prisegta
"Švyturiečiai". Nuostabiu po gėlytę.
Su abiturientais atsisvei
sutapimu režisierius R. Apa
navičius parinko "Švyturie- kino 8-ojo skyriaus mokytoja
čiams" šį veikalą, kurio tu Živilė Vaitkienė. Savo kalbo
rinys atskleidžia knygos je ji pastebėjo, kad mokslo
reikšmę ir lietuvių kalbos se metai praėjo labai darnioje
numą. Juk kaip tik šie metai nuotaikoje: mokiniai su atsi
Lietuvoje paskelbti knygos dėjimu lankė pamokas ir
metais. Ypatingai pagerbia kruopščiai atliko visus jiems
mas ir pirmosios lietuviškos duotus darbus. Tad ji siūlė ir
knygos autorius Martynas toliau neužmiršti gimtosios
kalbos, neatitolti nuo mokyk
Mažvydas.
loje
įgytų kalbos žinių ir nuo
Po įspūdingo vaidinimo
tėvų komiteto pirmininkas K. lat tas žinias tobulinti. Pri
Civinskas pradėjo oficialią mindama M. Daukšos "Pos
mokslo metų užbaigimo dalį, tilę", Ž.Vaitkienė pastebėjo,
pakviesdamas visus sugiedoti kad Daukša jau prieš 400 me
Lietuvos himną. Pasveikinęs tų suprato kalbos reikšmę
susirinkusius, jis pasidžiaugė, tautai, nes tautos ne žemės
kad, nežiūrint blogo oro, tiek derlingumu, ne drabužių įvai
daug susirinko pasidalinti rumu ar miestų bei pilių di
bendru šio vakaro džiaugs dumu išlieka gyvos, o tik sa
mu. K. Civinskas pakvietė vo kalbos išlaikymu.
Abiturientų vardu atsi
priekyje užimti vietas šiais
metais baigusius aštuntojo sveikino Nida Degesytė. Ji
skyrius abiturientus: Nida prisiminė lituanistinėje mo
Degesytę, Luką Laniauską ir kykloje praleistus aštuonerius
Paulių Rukšėną. Abiturien metus su malonumu, nes jie
tams susėdus į savo vietas, paliko prisiminimus apie
tėvų komiteto pirmininkas daug laimingų valandų, pra
pakvietė ir šiais mokslo me leistų lietuvių draugų ir drau
tais mokykloje dirbusius mo gių tarpe. Be to kalbos žinios
kytojas: Danutę Belzinskienę ir įskiepytas lietuvybės jaus
(šiuo metu išvykusi į Lietu mas paliks jai visam laikui.
vą) ir Vida Žiedonytę, Adą Pasisakymą ji baigė moky
Stungienę, Rimą Apanavičiū- tojos M. Rudaitienės primin
tę ir Rasą Šilkaitienę, Viliją ta patarle: "įgyto mokslo ant
Nasvytytę-Klimienę, Ingridą pečių nenešiosi."
Abiturientų vardu taip
Civinskienę ir Živilę Vaitkie

Laimingi šv. Kazimiero lietuviškosios mokyklos abiturientai su klasės auklėtoja. V.
Bacevičiaus nuotraukoje (iš kairės): mokyt. Živilė Vaitkienė, abiturientai: Lukas Laniauskas, Paulius Rukšėnas ir Nida Degesytė
V. Bacevičiaus nuotr.
pat kalbėjo Lukas Laniauskas, kuris labai gražiu humo
ru palietė praėjusius mokslo
metus. Po to abiturientai ga
vo dovanų po knygą - D.
Bindokienės "Lietuvių papro
čiai ir tradicijos išeivijoje".
Vilija Nasvytytė - Klimienė
perskaitė I ir II-ąjį geriausių
mokinių sąrašus. Dr. Vita
Aukštuolienė perskaitė Švie
timo tarybos skelbto konkur
so laimėtojus. Dr. V. Stankus
LB Cleveland, OH apylinkės
vardu pasveikino abiturientus
ir įteikė auką.
Kęstutis Civinskas dė
kojo mokyklos tėvų komite
tui už bendrą darbą tvarkant
mokyklą, klebonui G. Kijauskui S.J. už patalpas, Eglei
Laniauskienei ir Ritai Kliorienei už mokykloje pravestą
kultūrinę veiklą, VI. Bacevi
čiui už nuotraukas, už auką
mokyklai muziko A.A. Kup
revičiaus atminimui. Vakaro
programa baigta "Lietuva
brangi". Po to vyko vaišės.
S.S.

Balys Auginąs

TOS MEILĖS NIEKAS
NEIŠPLĖŠ
Žuvusioms laisvės kovotojams
(1941 m. birželio dienoms atminti)
l§ rinkinio "širdis tėviškėj"
MYLĖTI savo gimtą kraštą Tos meilės niekas neišplėš! Grūmoja audros, vėtros blaškos Lietuvio nepakeis širdies —
Lopšy suklikęs pirmą kartą Motulės meilę pajunti: Nuo žodžio pirmą sykį tarto Šeima, namai - tavoj lemty —
Tau kalba žalios pušys linksmos,
Gėlėm čia juokiasi laukaiIr auga metais tavo žingsnis Čia tavo laimė ir vargai - -

Čia. rugio grūdas žvilga auksu Legendos miega ežeruos Ir savo protėvio aš klausiu,
Išėjusio atnešt aušros:
- Mylėti savo gimtą kraštą Žmogaus prasmė ar dovana?
Ir atiduot gyvybės lašą Ar tai auka, ar tik daina?

Ir balsą aš girdžiu senolio Lyg aidą senkapiu varpų:
- Sūnau, lietuviškojo molio,
Gentis sujungia mus abu! - -

- Kryžiais sagstyta mūs žemė Didvyrių miegas saldus Kas mus išdrįstų pažemint Jei Laisvė-žodis brangus?
- Ąžuolas daigą brandina Dygsta nauja atvaša Jūs - mūsų krašto žvaigždynas,
Genties gyvybės šviesa! -

Tą naktį, pamenu, kalbėjai:
- Tėvynė laukia...Aš einu —
Ir išėjai - Ir daug jūs ėjo Drąsių - jaunuolių ir senų-------

Šv. Kazimiero lietuviškosios mokyklos II skyriaus mokiniai, mokslo metų baigimo proga
apdovanoti knygelėmis
V.Bacevičiaus nuotr.

Mylėti savo gimtą kraštą Žmogaus gyvenimo esmė Kad ir už vieną kraujo lašą Skambės tautos gyvybė ir Giesmė!-------
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Girdėta iš Vilniaus
• MINIMA GEDULO IR VILTIES DIENA. 1941 m.
birželio 14-ąją 3350 vyrų buvo atskirti nuo šeimų ir išvežti į
lagerius, primena "Lietuvos aidas". 52 proc. šių vyrų žuvo, 30
proc. likimas nežinomas. Taip pat buvo tremiamos šeimos - iš
viso 14 269 žmonės, tarp jų 5140 vaikų iki 16 metų. Šiemet,
birželio 14-ąją Lietuva vėl paminėjo šiuos įvykius. Buvo iš
keltos valstybės vėliavos su gedulo kaspinais. Pažaislio vie
nuolyno kieme Benjamin Britten kūrinį "Karo Reųuiem" atli
ko tarptautinė atlikėjų grupė. Panevėžio rajone, Berčiūnuose
pašventinta nauja Tautos kankinių bažnyčia. (ELTA)
• VYTAUTAS LANDSBERGIS VĖL LANKYSIS
AMERIKOJE. Lietuvos republikos ambasada Vašingtone
pranešė, kad Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis lankysis
Jungtinėse Valstijose birželio 18-21 dienomis. Birželio 19 d.
Vašingtone jis skaitys pranešimą Kongreso bibliotekoje ren
giamame M.Mažvydo "Katekizmo" 450-ųjų metinių minėji
me, skaitys pranešimus ir dalyvaus diskusijose Strateginių ir
tarptautinių studijų bei Niksono centre. Birželio 20 d. vakare
Čikagoje jis dalyvaus įvairiomis kalbomis išleisto M. K.Čiurlionio albumo pristatyme. Birželio 21d. rytą Seimo Pirminin
kas susitiks su spaudos atstovais.
• PREZIDENTO DOVANA ABITURIENTAMS.
Šiemet Lietuvos vidurines mokyklas baigia apie 20 tūkstančių
moksleivių. Lietuvos moksleiviai šiemet kartu su viduriniojo
mokslo baigimo pažymėjimu gaus po Prezidento Algirdo Bra
zausko iniciatyva išspausdintą Martyno Mažvydo "Katekiz
mą". Knyga išleista 25 tūkstančių egzempliorių tiražu. Ji pra
dedama Prezidento kreipimusi į abiturientus. Naujajam "Kate
kizmo" leidimui pinigus skyrė Prezidentas A.Brazauskas iš
jam priklausančio reprezentacinio fondo. Knygos spausdini
mas ir išvežiojimas po Lietuvą kainavo 104 tūkstančius litų.
• VALDAS ADAMKUS APSISPRENDĖ. Lietuvos
Centro sąjunga taryba nutarė pritarti žinomo JAV lietuvio,
gamtosaugininko Valdo Adamkaus kandidatūros iškėlimui šių
metų pabaigoje vyksiančiuose prezidento rinkimuose. "Esu
apsisprendęs ir dirbsiu su jumis ne iki galo, o iki pergalės",
sakė V. Adamkus. Visuomenės nuomonės apklausos rodo,
kad V. Adamkus yra populiariausias iš visų žinomų preten
dentų. Statybos ir urbanistikos ministras Algis Čaplikas pasa
kė: "Man džiugu, kad baigėsi abejonės. Mes turime tikslą".
Gegužės mėnesį V.Adamkus atsistatydino iš JAV Gamtos
apsaugos agentūros Vidurio Vakarų regiono vadovo posto.
Antraštė "Lietuvos ryto" pirmame puslapyje - "Centristų pasi
rinkimas - nemokantis vogti žmo-gus". (BNS-AGEP)
• ĮTEIKTA VALDO ADAMKAUS PREMIJA. Kas
metinė JAV lietuvio gamtosaugininko Valdo Adamkaus ap
linkos apsaugos premija - 7000 litų birželio 12 d. įteikta Lie
tuvos žemdirbystės instituto bendradarbiui Dr. Benediktui
Jankauskui už mokslinį veikalą "Dirvožemio erozija" bei kitus
darbus dirvožemio apsaugos tema. (BNS-AGEP)
• ŽLUGO “TAURO” BANKAS. Lietuvos banko val
dyba birželio 12 d. sustabdė "Tauro" banko tarybos pirminin
ko Genadijaus Konopliovo įgaliojimus, nušalino banko valdy
bos narius bei pritaikė kitas poveikio priemones. Indėlių drau
dimas garantuos tik po 4 tūkst. Lt grąžinimą."
Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarki
nas teigė: "Šios priemonės neužkerta kelio bankui atsigauti.
Jos paskirtos vienam mėnesiui, bet aš manau, kad šie klausi
mai bus išspręsti greičiau. Įmanomi patys įvairiausi "Tauro"
banko problemų sprendimo būdai." Tačiau klausimas, kas
grąžins apie 100 min. Lt valstybei ir apie 25 min. litų gyven
tojams lieka neatsakytas. "Tauro" bankas, kaip praneša Lietu
vos spauda, buvo susijęs su "10 milijardų dolerių afera.
• ATSISTATYDINIMAI IR PERSPĖJIMAI. Kultū
ros ministrui S. Šalteniui prašymus atsistatydinti įteikė valsty
binių programų kuratorius Vytautas Balčiūnas, Informatikos
skyriaus vadovas Arvydas Zakaras, Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus vadovė Ramutė Radzevičiūtė.
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko
Žibarto Jackūno vadovaujama darbo grupė mano, kad dabar
tinis Lietuvos archyvų departamento vadovas nepajėgus vyk
dyti departamentui skirtų uždavinių. G. Ilgūno oficialūs atsa
kymai iš esmės neigia jam pateiktus kaltinimus.
Po savo rašinio, išspausdinto "Lietuvos ryte", Alytaus ap
skrities gydytojas Jurgis Krasnickas buvo iškviestas į Sveika
tos apsaugos ministeriją, o kitą dieną, apskrities viršininko
paprašytas atstatydinti, tvirtina "Lietuvos rytas". J. Krasnickas
laikraštyje kritiškai vertino sveikatos apsaugos reformą. Jis
kaltinamas pažeidęs Valdininkų įstatymo 20 straipsnį, drau
džiantį valdininkui kritikuoti Seimo, Prezidento ir Vyriausy
bės veiksmus ir todėl turi atsistatydinti arba bus atleistas.

Algirdas Pužauskas

Hong Kong grįžta
į Kinijos globą
Birželio 30 d. vidurnak
tį komunistinė Kinija perims
iš britų Hong Kong kolonijos
valdymą. Hong Kong - vadi
namoji Karūnos kolonija, su
sideda iš kelių dalių. Tai
Kantono upės žiotys, Hong
Kong sala, kur buvo koloni
jos sostinė Viktorija, Koulūno pusiasalis ir kelios salos,
kurias Britanija 1898 metais
išsinuomojo iš Kinijos 99
metams. Nuoma pasibaigė
šiemet. Britanija ir Kinija
1984 m. gruodžio 19 d. pasi
rašė sutartį, pagal kurią Bri
tanija pasižadėjo perleisti vi
są Hong Kong Kinijai.
Šiuo metu tai yra 415
kvadratinių mylių žemės plo
tas su daugiau kaip 5 min.
gyventojų. Kolonija nuo
1949 metų priglaudė apie
milijoną iš Kinijos pabėgusių
žmonių. Gyvenimo lygis ko
lonijoje - daug aukštesnis
negu komunistų valdomoje
Kinijoje. Kolonija garsėjo sa
vo tekstilės gaminiais, laivų
statyba, žuvininkyste, drabu
žių siuvyklomis, o paskuti
niuoju metu darė didelę pa
žangą elektronikos pramonė
je. Hong Kong ilgą laiką bu
vo svarbi Britanijos karo lai
vyno bazė ir tarptautinės pre
kybos uostas. Kinija sutarty
je, pasirašytoje su Britanija,
pažadėjo dar 50-čiai metų pa
likti Hong Kong’e išsivysčiu
sią kapitalistinę sistemą.
Birželio 4 d. Hong Kong'e įvyko milžiniškos taikin
gos kinų demonstracijos, ku
riose apie 50,000 kinų su
žvakutėmis rankose paminėjo
prieš aštuonerius metus Kini
jos sostinėje Beidžinge (Peki
ne), pagarsėjusioje Tiananmen aikštėje įvykusias jaunų
demokratijos puoselėtojų žu
dynes. Niekas nežino, kiek
ten žuvo žmonių, tačiau toje
aikštėje pasirodė pirmieji rei
kalavimai, kad komunistų
partija įvestų demokratinę
sistemą, kurioje galėtų daly
vauti įvairias politines pažiū
ras turintys piliečiai, o ne tik
vienos politinės partijos vei
kėjai. Šiemetinės Hong Kong
demonstracijos organizatoriai
žadėjo ir kitais metais neuž
miršti Tiananmen aikštėje žu
vusių ir juos paminėti, tačiau
Kinijos atstovai, atsiųsti per

imti koloniją iš britų, patarė
neužsiimti praeities įvykiais,
o žiūrėti į šviesią kolonijos
ateitį.
Amerikoje dažnai kyla
kritika dėl prekybos su ko
munistine Kinija, kurios vy
riausybė pažeidinėja žmo
gaus teises. Prezidentas ne
trukus vėl paskelbs Kiniją
itin svarbia prekybos partne
re, nors iš abipusės prekybos
Kinija turi daugiau naudos už
Ameriką. Ir minėtą Tianan
men aikštės įvykių minėjimo
demonstraciją Kinijos val
džia laiko kontrrevoliucine
apraiška, kurią organizavo
"liaudies priešai". Prisijungus
Hong Kong, Kinija paveldės
ir šimtus tūkstančių piliečių,
kurie yra ir bus "liaudies
priešai" ir "kontrrevoliucijonieriai". Ateitis parodys, kaip
ilgai Kinijos komunistai lai
kysis savo pažadų britams
nekeisti Hong Kong sistemos
ir leisti kolonijai tvarkytis au
tonomiškai.

Socializmas dar gyvas
Prancūzijos prezidento
sumanymas paankstinti par
lamento rinkimus ir pravesti
juos šiemet, birželio mėnesį,
baigėsi skaudžiu pralaimėji
mu. Rinkimus laimėjo socia
listai su komunistais ir kai
riąja "žaliųjų" partija. Nauja
sis premjeras Lionei Jospin
sudarė 16 ministrų kabinetą,
kuriame yra šešios moterys.
Buvusiame kabinete buvo 27
ministrai ir tik dvi moterys.
Komunistų partijai teko trys
vietos ministrų kabinete:
turizmo, transporto ir jauni
mo. Ką premjeras yra dar pa
žadėjęs komunistų partijai už
sutikimą jungtis į koaliciją,
neskelbiama.
Įdomu, kad Prancūzijos
Nacionalinis frontas - pati
dešiniausia iš visų dešiniųjų
partijų - padėjo socialistams
laimėti rinkimus. Partijos va
das Jean Marie Le Pen yra
pasakęs, kad socialistai yra
mažesnė iš dviejų blogybių,
lyginant juos su prezidento
Širako degolininkais, kurie
planuoja visai sunaikinti
Prancūziją, ištirpdydarni ją
Europos Sąjungoje su viso
kiais "Maastrichto reikalavi
mais" ir taisyklėmis.
Jau po šių rinkimų Šve
dijoje įvyko Europos socia
listų suvažiavimas, kuriame
dalyvavo naujasis Prancūzi
jos premjeras Lionei Jospin ir
naujasis Britanijos premjeras
Tony Blair. Šis, kalbėdamas
suvažiavime, pasakė, kad so
cialistams tenka veikti pasau
linės ekonomikos fone ir
būtina arba sumoderninti sa
vo ideologiją, surasti darbų

savo piliečiams arba žlugti.
Po anglų socialistų vadovo
kalbėjo prancūzas, laimėjęs
vyriausybės vairą. Stebėtojai,
kurie dalyvavo suvažiavime,
susidarė įspūdį, kad socializ
mas nesugriuvo kartu su Ber
lyno siena ir dar yra gyvas,
tik ieškantis naujų kelių. Tai
parodė rinkimai dviejose
svarbiose Vakarų Europos
valstybėse.

Popiežius Lenkijoje
Popiežius Jonas Pau
lius II aplankė savo tėvynę
Lenkiją, kur viešėjo 11 die
nų. Gegužės 31d. jis, vos iš
lipęs iš lėktuvo, pareiškė mi
niai,susirinkusiai Wroclaw
aerouoste: "Aš sveikinu Len
kiją, savo gimtinę! Nors esu
priverstas toli gyventi, niekad
nesiliauju laikyti save šios
žemės sūnum ir niekas, kas
čia vyksta, nėra man svetima.
Aš džiaugiuosi Jūsų laimėji
mais ir dalinuosi jūsų rūpes
čiais".
Eucharistinio kongreso
proga Lenkijos bažnyčia pa
kvietė kaimyninių šalių pre
zidentus. Ilgose pamaldose
Gniežne dalyvavo apie
300,000 tikinčiųjų ir Lenki
jos, Vokietijos, Čekijos, Slo
vakijos, Lietuvos, Vengrijos
ir Ukrainos prezidentai. Po
piežius Jonas Paulius II, kuris
pats yra Vatikano valstybėlės
galva, pasveikino kiekvieną
aukštąjį svečią jo gimtąją kal
ba ir lenkiškai pasakė kalbą
apie pasikeitimus Rytų Euro
poje. Laisvosios rinkos poky
čiai kai kurioms valstybėms
sukėlė daug sunkumų. "Nors
technologija daro didelę pa
žangą, tačiau daug žmonių
kenčia nedarbą ir net alkį", kalbėjo popiežius, raginda
mas "nepalikti šalia naujojo
kelio nei tautų, nei regionų,
nei atskirų žmonių".

KELIAIS
SAKINIAIS
• Kanados parlamento
rinkimai sumažino valdan
čios liberalų partijos atstovų
skaičių parlamente. Liberalai
turės 155 vietas - 19 mažiau
negu turėjo. Reformų partija,
kuri yra stipri vakarinėse Ka
nados provincijose, gavo 60
vietų, Kvebeko prancūzų par
tija laimėjo 44 vietas, kon
servatoriai gavo 20. Spauda
pabrėžia, kad Kanadoje vyks
ta politinė "balkanizacija".
• Alžyre vykusių rinki
mų metu kariuomenė ir poli
cija ištuštino gatves, bijoda
ma fanatiškų islamo partijų
atstovų rengiamų sprogdini
mų ir kitų teroro veiksmų.
(Nukelta į 3 psl.)
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Redaktoriaus skiltis

ATKURTI VILTĮ
Taip jau nelemtai susi
klostė, kad birželyje, kai že
mė pasipuošia sodria žaluma
ir gražiausiais žiedais, Tė
vynėje minima ypatingai
skaudžių įvykių sukaktis.
Gedulo ir vilties diena...
Okupantas nusprendė,
kad savo viešpatavimą už
grobtose žemėse gali įtvir
tinti, tik išsimaudęs tikrųjų
tos žemės šeimininkų kraujuje. Su šėtoniška pagieža jis
tarė: "Lietuva bus, bet be lie
tuvių." Tada buvo pradėtas
vykdyti seniai suplanuotas
Baltijos tautų naikinimo pla
nas. Jėgos, kuri būtų sustab
džiusi mirtinam kirčiui iškel
tą žudiko leteną, tuo metu nei
Lietuvoje, nei už jos ribų ne
buvo. Kitoms pasaulio galy
bėms Baltijos valstybės atro
dė (ir dabar atrodo) visai ne
svarbios, nepaliečiančios jų,
kaip dabar įprasta sakyti,
strateginių interesų. Žmonių,
suvokusių tikrąsias bolševiz
mo užmačias ir jo įvykdytų
bei planuotų nusikaltimų
mastą, pasaulyje ir dabar yra
gana nedaug. Dar mažiau jų
buvo tada - keturiasdešimt
pirmaisiais.
Tačiau jau pats šios tra
giškosios dienos pavadinimas
įpareigoja ne tik savo tarpe
skaičiuoti kapus ir žaizdas.
Reikia vis garsiau ir garsiau
kalbėti, vis galingesniu balsu
šaukte šaukti pasauliui, kad
išžudęs vienus, bolševikinis
monstras niekada nesustoja.
Ir nereikia guostis naiviais
samprotavimais, esą monstro
jau nebėra. Ne tik neprotingi,
bet ir labai pavojingi šiandie
niniam pasauliui yra svaičio
jimai, esą bolševizmo atgiji
mą galima sulaikyti nuolai
domis kruvinajai imperijai. Ji
nė kiek nėra sumažinusi savo
agresyvumo, nė per plauką
nepasitraukė nuo savo plėši
kiškų planų, nė vienu žodžiu
nepasmerkė jos įvykytų ne
įsivaizduojamo dydžio nusi
kaltimų. Ji net nemano nors
maža dalele atsilyginti už
piktadarybę, nors atsiprašyti.
Tarsi įamžindama aukų
atminimą ir siekdama apsau

goti busimąsias kartas nuo
"priešo baisaus", Lietuva tie
siog neturi jokios moralinės
teisės tylėti apie tai, kas vyko
jos žemėje tiek 1941-aisiais,
tiek per visą bolševizmo lai
kotarpį. Bolševizmo nusikal
timai - ne tik praeitis. "Dip
lomatiškai" tylėti apie juos
taip pat yra nusikaltimas. Dar
labiau svarbu, atgavus laisvę,
taip tvarkytis savo protėvių
žemėje, kad tauta visapusiš
kai pajustų, jog gyvenimas
darosi lengvesnis ir ramesnis.
Kaip gerai žinome, Ne
priklausomoji Lietuva tikrai
nebuvo "rojus žemėje". Užte
ko joje ir socialinių skriaudų,
ir valdininkėlių pasipūtimo,
nesirūpinimo valstybės sau
gumu. Tačiau žmonės turėjo
viltį. Gyvenimas gana greitai
tvarkėsi, mažėjo nepritekliai,
vėrėsi vis šviesesnės perspek
tyvos tautos kultūrai plėtoti.
Bolševikmetis aptraukė
Lietuvos dangų kruvinais de
besimis. Tačiau ir tada nema
ža žmonių vylėsi, kad vergija
nebus amžina. Tik toji viltis
ir sudaužė okupacijos grandi
nes. Kai nešdinosi "nenugali
moji" kariauna, Lietuvoje vy
ravo toks pakilimas, kad juo
pasinaudojant buvo galima,
kaip sakoma, kalnus nuversti.
Kai šiandien mintyse
lyginame 1918-1925 ir 19901997-uosius, privalome pri
pažinti, kad nuo anų dienų
dalyvių labai atsiliekama. Ir
tik "ražkažius uodegą dras
ko". Patekusieji į valdžią pa
tys sau ima atrodyti neklys
tančiais pusdieviais, riejasi
tarpusavyje, švaistosi skolin
tais pinigais ir, užuot kibę į
darbą, dairosi, kas dar liko
parduoti, įkeisti arba dovano
ti. Matydami vis mažėjančią
tautos viltį, jie įnirtingai ieš
ko "priešų", o juos "suradę",
apkaltina "teisiniu drumsti
mu", sveiko proto stoka ir t.t.
Vilties gniuždymas - la
bai pavojingas. Kai ne karo
sąlygomis per septynerius
metus sugebama tik skolintis,
galima ir visą valstybę pra
rasti. Kad ir ką tada beapkaltintintume, bus per vėlu.

Juozas Žygas
Nors bažnyčiose buvo
giedama: "Nuo bado, maro,
ugnies ir karo gelbėk mus
Viešpatie!", tačiau 1941 m.
birželyje, ypač po 14-16-tos,
žmonės karo laukė, kaip ger
vės lietaus. Rusija ir komu
nistų partija, norėdamos savo
valdžios Lietuvoje pirmąsias
metines įamžinti, pradėjo
masinį nekaltų žmonių trė
mimą. Tai buvo siaubingos
dienos, kurios neišdildomai
liks žmonių sąmonėje ir šimt
mečiams - tautos istorijoje.
Dabar tie, kurių rankos
ir sąžinės yra nešvarios, ban
do mintį įpiršti, kad praeitį ir
"raganų medžiokles" reikėtų
užmiršti. Galbūt tokių kalbų
poveikyje ir buvo sunaikinti
Vidaus reikalų ministerijos
operatyviniai archyvai?
Kuomet pasigirdo lėktu
vų ūžesys ir bombų sprogi
mai, tai buvo tarsi išsiilgta
muzika tiems, kurie nekant
riai laukė raudonojo teroro
žūties. Karo pradžios bijojo
tik tokie, kurių padai svilo,
"katiušoms" ir "geriausiems
iš geriausių" pradėjus į Rytus
bėgti. Tai buvo pogrindžiui
ilgai lauktas ženklas, kad lai
kas pradėti veikti. Jau sekma
dienio vakare LAF žmonės ir
jų ryšininkai pradėjo rinktis
sutartose vietose taip, kad di

Alžyras rinko 380 narių tu
rintį parlamentą. Rinkimuose
dalyvavo 40 partijų, iškėlusių
7,747 kandidatus. Daug pilie
čių bijojo eiti į balsavimo
būstines.
• JAV Kongresas spe
cialiu aukso medaliu pagerbė
Motiną Teresą - pagarsėjusią
katalikų šalpos vienuolių or
dino steigėją. Neseniai sir
gusi, 86 metų amžiaus vie
nuolė jau yra apdovanota:
1971 m. - Popiežiaus Jono
XXIII Taikos premija, 1972
m. - Jawaharal Nehru premi
ja už tarptautinį susipratimą
1979 m. - Nobelio Taikos
premija, o 1985 m. - Prezi
dento Laisvės medaliu. Mo
tina Teresa Niujorke įsteigė
naują savo šalpos vienuolyno
skyrių.
• Parlamento rinkimai
Airijoje atnešė laimėjimą už
Šiaurės Airijos prijungimą

delio įtarimo nesukeltų, nes
raudonoji armija dar buvo
Suvalkijoje ir Kaune. Kai pir
madienio rytą pavyko užimti
radiofoną, radijo siųstuvą ir
Centrinį paštą, jau buvo gali
ma paskelbti atsišaukimą į
tautą ir pasaulį.
Kuomet nuskambėjo su
kilimo atsišaukimas ir buvo
paskelbta apie tai, kad suda
ryta Laikinoji vyriausybė, o
po to nuskambėjo himnas,
prie namų ir įstaigų pradėjo
kilti tautinės vėlaivos. Apie
nepriklausomybės atstatymą
per radiją buvo paskelbta pa
sauliui Vakarų Europos kal
bomis. Tai buvo rakštis po
Maskvos nagu ir didelis smū
gis Kremliaus skleidžiamai
propagandai, esą Lietuva pra
šėsi priėmimo į Sovietų są
jungą.
To Maskva neužmiršo ir
neatleido. Ir ji susirado talki
ninkų lietuvių tarpe, kurie
jeigu ne patį sukilimą, tai
nors sukilėlius nori apjuodin
ti. Jie tai daro prisidengdami
tariamos teisybės skraiste:
"Juk malonu sakyti teisybę...
Manau, kad istorija at
skirs "grūdus nuo pelų" ir
birželio 23 d. sukilimas į is
toriją įeis, kaip vienas iš gar
bingiausių ir didvyriški ausiu
istorijos puslapių. Tuo sukili
mu buvo nuplauta 1940 m.
birželio 15 d. gėda, kuomet
Lietuvos generolai okupantus
prie sienos pasitiko.
Žinoma, vakariečių isto
rijos vadovėliuose šis sukili
mas nebus minimas, kaip ne
bus minima ir beveik aštuo
netą metų trukusi partizanų

(Atkelta iš 2 psl.)
kovojančiai politinei partijai.
Nors ekonomikoje Airija,
Europos Sąjungai padedant,
padarė nemažą pažangą,
tačiau labai pasikeitė gyve
nimo būdas: padaugėjo nusi
kaltimų, išaugo narkotikų
vartojimas, sumažėjo katali
kų bažnyčios įtaka.
• Šiaurės Korėjos karo
laivas buvo įplaukęs į Pietų
Korėjos teritorinius vandenis.
Pietų ir Šiaurės Korėjų laivai
pasikeitė šūviais, įspėdami
vienas kitą. Po to šiaurinės
dalies laivas pasitraukė į savo
vandenis.
• Izraelio Darbo partijos
suvažiavimas išsirinko naują
vadovą - 55 metų amžiaus
Ehud Barak, buvusį kariuo
menės štabo viršininką. Kan
didatavo dar keturi darbiečiai. Buvęs partijos pirminin
kas ir buvęs premjeras Shi-

kova. Po Jaltos konferencijos
ir joje vykusios prekybos
"svetimais kailiais", tokia
partizanų kova vakariečiams
taip pat tėra tik rakštis po na
gu. Tad geriau "nežinoti" ar
ba ignoruoti.
Bet mes neturime teisės
vakariečių pavyzdžiu pasekti
ir tai užmiršti. O kad tai gali
būti užmiršta, yra gana dide
lis pavojus. Pirmiausia, labai
daug Lietuvos žmonių apie tą
sukilimą visai nieko nežino.
Jeigu kas ir yra girdėjęs, tai
tos "žinios" - buvusių režimų
paskleista propaganda.
Praėjusiais metais tuo
metu buvau Vilniuje. Tą die
ną Vilniaus laikraščiai beveik
nieko apie tai nerašė. Tik va
kare TV žiniose trumpai pa
rodė būrelį žmonių, išeinan
čių iš Katedros. Buvo pasa
kyta, kokia proga Katedroje
pamaldos vyko ir dar pridėta,
kad kunigas, kuris šv. Mišias
aukojo, net užmiršęs pasaky
ti, kokia proga jos buvo lai
komos.
Kitą dieną buvo rašyta,
kad Kaune, Ramybės parke
prie paminklo žuvusiems vy
ko apeigos. Pro šalį ėjęs
žmogus labai rimtai paklau
sė:
- Kokia proga tos apei
gos čia vyksta?
Kuomet jam buvo pa
aiškinta, tai jis labai nustebęs
pasakė:
- Apie tai niekuomet
nieko nebuvau girdėjęs.
Reiškia, būtinai reikia
daugiau apie tai rašyti ir kal
bėti.

mon Pėrės, pralaimėjęs pas
kutiniuosius rinkimus, gavo
paguodžiantį, naujai įsteigtą
Darbo partijos prezidento ti
tulą. Sakoma, kad prieš Sh.
Pėrės aktyviai kovojo ir įta
kinga partijos narė - nušauto
buvusio premjero I.Rabino
našlė.
• Naujasis Kongo val
dovas Laurent Kabila, šalia
kitų titulų, pasiskelbė valsty
bės prezidentu ir pažadėjo
parengti naują Konstituciją
bei suorganizuoti laisvus, de
mokratinius rinkimus iki
1999 balandžio. Jis pripaži
no, kad kare galėjo žūti ir ci
viliai karo pabėgėliai iš
Ruandos. Jungtinių Tautų in
spektoriams leista ieškoti
džiunglėse masinių kapų.
Kongo valdžia pareiškė, kad
pilietiniuose karuose visada
žūva nekalti žmonės. Žuvo jų
ir Konge.
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TAUTOS SANTALKA. KAS TAI?
Dr. Leonas Milčius

I šį klausimą bandė at
sakyti LTS pirmininkas prof.
Vaidotas Antanaitis politinė
je diskusijoje - birželio 3d.
Žemės ūkio rūmuose įvyku
siame susitikime su Kauno
krašto tautininkais. Profeso
rius aiškino, kad "Tautos
santalka" yra tik visuomeni
nis judėjimas, kuris vienija
ne politines, bet visuomeni
nes, nevyriausybines organi
zacijas bei atskirų partijų na
rius. Dalyvauti santalkoje jau
sutiko per 40 įvairių organi
zacijų bei dauguma Nepri
klausomybes partijos ir Lie
tuvių tautininkų sąjungos na
rių. Prisidėjo ir kitų dešiniųjų
partijų atstovų. Santalka
kvies įvairių sričių specia
listus konkrečioms, valsty
binės reikšmės programoms
vykdyti, nes, atskirai dirbda
ma, jokia viena partija ar or
ganizacija negali išspręsti
šiandieninių ekonominių, so
cialinių, ekologinių, pilietiš
kumo ugdymo, paramos grįž
tantiems iš tremties lietu
viams ir daugelio kitų klausi
mų. Iš viso planuojama pa
rengti daugiau kaip 15 pro
jektų.
Santalka nepakeičia
Lietuvių tautininkų sąjungos
ir jos veiklos nedubliuoja, bet
sudaro geras galimybes tauti
ninkams plėtoti savo veiklą ir

įgyti didesnį populiarumą.
Santalka yra tik viena iš LTS
veiklos sričių ir ji niekada ne
vykdys politinių darbų.
Susirinkusieji pritarė
Santalkos idėjai, tačiau išsa
kė daug pageidavimų ir pa
siūlymų dėl visos LTS veik
los. Susitikimo dalyviai nuo
gąstavo, kad buvusio LTS
pirmininko, Seimo nario Ri
manto Smetonos kuriamas
Nacionalinis Demokratinis
judėjimas (ND) ateityje gali
peraugti į politinę partiją ir
susilpninti LTS. Be to, nors
ND programiniuose doku
mentuose ir yra tautininkams
priimtinų nuostatų, bet kate
goriškas suartėjimo su Euro
pos Sąjunga neigimas gali
būti nenaudingas Lietuvai
politiškai. Kai kurie susirin
kusieji išsakė abejones, kad
ND yra kuriamas tik politi
niais tikslais: siekiant Riman
tui Smetonai tapti vienu iš
kandidatų į Lietuvos Prezi
dento postą, o taip pat ateity
je pertvarkant šį judėjimą į
politinę partiją, kuri palaiky
tų R. Smetoną kituose Seimo
rinkimuose.
Susitikime nemažai kri
tinių pastabų buvo pasakyta
ir apie dabartinio Seimo bei
Vyriausybės veiklą. Apgai
lestauta, kad šiose institucijo
se yra per mažai savarankiš-

kai mąstančių ir savo atsako
mybę suvokiančių asmeny
bių, kad viskas tarnauja tik
atskirų asmenų interesams.
Tautininkai skundėsi, kad
šiuo metu jie turi dar mažes
nes galimybes išreikšti savo
nuomonę per visuomenės in
formavimo priemones, nes jų
neturi, o pirkti spaudos pusla
pius arba radijo bei televizi
jos laidas - per brangu.
Tautininkai siūlė LTS
valdybai apgalvoti konkre
čias veiklos priemones, apsi
spręsti dėl socialdemokratų
siūlomo referendumo ir dėl
Lietuvos prezidento rinkimų.
Kol LTS negali įtakoti ir rei
kalinga linkme keisti politi
nių ivykių, būtų geriausia im
tis paprastų, žmonėms labai
reikalingų darbų: remti ūki
ninkus, daugiau dirbti švieti
mo, kultūros, socialinio sau
gumo ir kitose, kasdieniniam
žmogaus gyvenimui labai
svarbiose srityse.
Susitikimas parode, kad
eiliniai sąjungos nariai iš
LTS valdybos laukia akty
vesnės veiklos bei aiškesnio
apsisprendimo, vertinant ša
lies politinius įvykius. Visi
kalbėjusieji nuogąstavo, kad
tautininkai nesiskaldytų, kad
dalykiškų diskusijų neužgož
tų niekam nereikalingi asme
niškumai bei ambicijos.

RUOŠIAMĖS PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS IX SEIMUI
PLANŲ PARUOŠIMAS
ATEIČIAI

Aptarimas
PLB veiklos
pirmumai ir tikslai

Lietuvių charta yra PL
Bendruomenės veiklos pa
grindas;

lietuvybės išlaikymas
yra pagrindinis Bendruome
nės veiklos tikslas; jam reikia
išvystyti reikalingą veiklos
kryptį:
teigiamų santykių su
Lietuva išvystymas, kurie
skatintų ir išvystytų konkre
čius būdus vieni kitų papildy-

mui ir padėtų įgy vendyti mū
sų nuolatinį šūkį: "Esame
vienos tautos vaikai";
išvystyti bendravimą,
susižinojimą ir pasidalinimą
darbų tarp atskirų kraštų
Bendruomenių - tai būtų vie
nas iš konkrečių būdų numa
tytų pirmumų įgyvendinimui.

Seimo darbų eiga
ir klausimų nagrinėjimo
būdas

Veiklos planų paruoši
mo klausimai bus svarstomi
ir nagrinėjami atskirų sekcijų
rėmuose. Kiekvienos sekcijos
klausimų svarstymas vyks
darbotvarkėje numatytu lai
ku. Per registraciją seimo na
riai bus suskirstomi į darbo
grupes. Kiekvienoje sekcijoje
pradžioje pateikiama pagrin
dinė tema (10-15 min.), tada
trumpai pasisako parinkti
kraštų atstovai simpoziumo
būdu, iškeldami specifinius
poreikius ar jų apibūdinimus.
Po to seimo nariai, susiskirs
tytose grupėse, per nustatytą
laiką aptaria pateiktus klau
simus ir prieina konkrečiųišvadų bei siūlymų seimo nu
tarimams.

Kiekviena darbo grupė
iš savo tarpo išsirinks
svarstybų vadovą ir sekreto
rių. Pasibaigus svartyboms,
grupių vadovai ir sekretorius
perduoda sekcijos vadovui iš
keltų nutarimų mintis, kurias
sekcijos vadovas pateiks pa
baigoje dienos vykstančioje
pilnaties sesijoje nutarimų
priėmimui.
Pagrindinis pageidavi
mas: visi klausimai nagrinė
jami taip, kad privestų prie
realių ir konkrečių Bendruo
menės veiklos būdų, siekiant
PLB pirmumų ir tikslų įgy
vendinimo.
Liepos 3 d., ketvirtadienis
10:00 vai. Įvadinė paskaita:
PLB tikslai ir veiklos gairės.
Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė

10:30 vai. Visuomeniniai ir
organizaciniai reikalai.
Vadovas Vytautas Kamantas
Tema: Lietuviško iden
titeto apibrėžimas, išvysty
mas ir lietuvybės išlaikymo
pagrindai.
Simpoziumo klausimai:

PLB sąranga;
Būdai įjungti ir sudo
minti visuomenę, ypač jau
nąją kartą, į PLB;
Bendravimo su Lietuva
pagrindai ir vieni kitų pa
pildymas, pagalbos išvysty
mas ir sąmoningas veiklos
įprasminimas;
Lietuviškai nekalbančių
įjungimas į PLB veiklą;
Ryšių ir bendradarbiavi
mo išvystymas su paskutinės
emigracijos karta;
Rytų kraštų ir naujesnių
Bendruomenių išskirtini po
reikiai ir veikla.
13:30 Pietų pertrauka

14:30 Švietimas. Vadovė
Milda Lenkauskienė
Apžvalginė paskaita:
Tautinio sąmoningumo ugdy
mas, tautinio auklėjimo dva
sios stiprinimas šeštadieninių
mokyklų programose;
Simpoziumas: mokyto
jų rengimas; bendradarbiavi
mas su tėvais ir visuomene;
papildomi užsiėmimai - pasi
rodymai, šventės, pramogi
niai užsiėmimai; tolimų kraš
tų išskirtini poreikiai ir pa
tirties pasidalinimas.
16:30 Kultūra. Vadovė Irena
K. Lukoševičienė
Tema: Pagrindinių idea
listinių vertybių ugdymas.
Simpoziumas: Spauda,
knygos, meno vienetai, tradi
cijos, organizacinė veikla ir
jų vaidmuo lietuvių kultūri
nio gyvenimo apraiškose ir
lietuvybės išlaikyme.

18:30 Pilnaties sesija nutarimų priėmimas
Liepos 4 d., penktadienis
8:00 Religija. Vadovas kun.
Edis Putrimas

Tema: Parapijų - misijų
vaidmuo užsienio lietuvių
gyvenime
Simpoziumas: Religi
nės bendrijos per tikėjimą ir
dvasinį bendravimą stiprina
lietuvišką indentitetą; įvairių
parapijų ir misijų patirtis svarstybos.
10:00 Šeima. Vadovė Rasa
L. Kurienė
Tema: Išeivijos lietuviš
ka šeima; jos poreikiai, dva
sia; jos vieta Lietuvių Bend
ruomenėje; šeima ir bendruo
menė - lietuvybės išlaikymo
šaltiniai.
Simpoziumas: Kokio
mis vertybėmis šeima turi
gyventi, kad išlaikytų lietu
viškumą, lietuvybės sąvoką;
kaip šeima siekia tų vertybių;
mišrios šeimos ir jų poreikiai
lietuvybės išlaikymui; kaip
Lietuvių Bendruomenė gali
prisidėti prie šių siekių įgy
vendinimo.
13:00 Pietų pertrauka
14:00 Jaunimas. Vadovė Ri
ta Sakutė
Tema: Jaunimo įsijungi
mas į Bendruomenės veiklą.
Pagrindinis rūpestis - lietu
vių kalbos tobulinimas ir šio
je srityje išvystymas bendra
vimo planingų galimybių su
Lietuva.
16:00 Sportas. Vadovas
Audrius Šileika
Tema: Sportinės veiklos
reikšmė PLB gyvenime.
18:00 Pilnaties sesija - nu
tarimų priėmimas.

PLB IX SEIMO
DARBOTVARKĖ
1997 liepos 1-7, Vilnius
- Lietuva, Punskas -Lenkija
PLB valdybos veikla
ir jos vertinimas

Liepos 1 d., antradienis
17:00 vai. Registracija "Lietuvos" viešbutis
18:00 vai. Atstovų susipaži
nimo vakaronė - "Lietuvos"
viešbutis
Liepos 2 d., trečiadienis
8:00-9:00 Registracijos tąsa Lietuvos Seimas, tretieji rū
mai - konferencijų salės prie
angis
9:00-10:00 Pradinės iškilmės
10:00-11:00 Supažindinimas
su kraštų atstovais. Seimo
prezidiumo, komisijų suda
rymas, reguliamino priėmi
mas
11:00-11:15 Pertrauka
11:15-13:45 PLB valdybos
pranešimai: Rimas Cesonis vicepirmininkas visuomeni
niams reikalams, Vacys Garbonkus - vicepirmininkas
ekonominei bei profesinei
pagalbai Lietuvai, dr. Petras
Kisielius - vicepirmininkas
humanitarinei pagalbai Lietu
vai, Milda Lenkauskienė - vi
cepirmininkė švietimui, dr.
Vitalija Vasaitienė - vicepir(Nukelta į 5 psl.)
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RUOŠIAMĖS PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENĖS IX SEIMUI

VALDŽIA

bet visai pamiršta nukentėju
sių teises. Knygoje "Ameri
kos tauta" aprašiau pavyzdį,

(Atkelta iš 4 psl.)

mininkė kultūrai, Aleksas
Vitkus - vicepirmininkas fi
nansams, Paulius Mickus Pasaulio Lietuvių Jaunimo
sąjungos atstovas, Vytautas
Kamantas - PLB fondo pir
mininkas, Baniutė Kronienė sekretorė, Bronius Nainys pirmininkas, Garbės teismas
- dr. Adolfas Damušis, Kont
rolės komisija - Vacys Šau
lys
13:45-14:45 Pietūs
14:45-16:00 PLB valdybos
pranešimų aptarimas - pri
ėmimas
16:00-21:00 Kraštų Bendruo
menių ir Jaunimo sąjungų
pranešimai
Liepos 3 d., ketvirtadienis
8:00-10:00 Kraštų Bendruo-

Liepos 5 d., šeštadienis
menių ir Jaunimo sąjungų
pranešimų aptarimas
(apie tolimesnę liepos 3 ir 4
d. d. darbų eigą žr. skyrių
"Planų paruošimas ateičiai".

PLANŲ PARUOŠIMO PROGRAMOS
KOMISIJA:
Irena Lukoševičienė-pirmininkė, Vytautas Bireta, Indrė
Čuplinskaitė,Vytautas Ka
mantas, Rasa L. Kurienė,
Milda Lenkauskienė, Juozas
Polikaitis, Kun. Edis Putri
mas, Irena Ross, Rita Sakutė,
Valdas Samonis, Audrius
Šileika, Horstas Žibąs, kun.
A. Žilinskas.

8:00-12:00 PLB valdybos,
Kontrolės komisijos, Garbės
teismo rinkimai, PLB Konsti
tucijos 4 straipsnio skirsnelio
b PLB komisijos pasiūlyto
pakeitimo priėmimas, PLB
seimo pabaiga
14:00-16:00 Partizanų minė
jimas
17:00 IX PLB seimo užbaigtuvės - "Lietuvos" viešbutis

Liepos 7 d., pirmadienis
7:00 vai. Seimo išvyka į
Punską, sesija Punske, pa
bendravimas su Lenkijos lie
tuviais.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOJE
UGDOME VAIKŲ KŪRYBINGUMĄ
Regina Kučienė

(Tęsinys)
Piešinius premijavo Al
gimantas Kezys, Vida Brazaitytė ir Rima Polikaitytė.

Rašinių konkursai
pradžios mokykloms
Pradžios mokyklų mo
kiniams buvo paskelbti du
konkursai: vienas 3-4 skyrių
mokiniams, kitas 5-8 skyrių
mokiniams.
Konkurse dalyvavo dvi
dešimt aštuoni mokiniai iš
septynių JAV-jų lituanistinių
mokyklų. Laimėtojų buvo
penki:
pirmąją vietą - Inga
Newsom, Šv. Kazimiero lit.
mokykla iš Los Angeles, už

niai:

pasaką "Juokdarys, mergaitė
ir magiška spalva";
antrąją vietą - Pauliukas
Jankus, "Žiburio" lit. mokyk
la Detroite, už pasaką: "Cir
kas"; Kristina Quinn, Mairo
nio lit. mokykla Lemonte, IL,
už pasaką "Mergaitė ir juok
darys";
trečiąją vietą - Vaiva
Gelažauskaitė, "Atgimimo"
lituanistinė mokykla Connecticut, už rašinį" Aš ir
televizorius"; Onutė Hercmonaitė, Čikagos lit. mokykla,
už rašinį "Aš ir televizorius".
Antroje grupėje daly
vavo tik šeši mokiniai iš trijų
lituanistinių mokyklų. Kon
kursą laimėjo keturi moki

pirmąją vietą - Simona
Smimovaitė, "Atgimimo" lit.
mokykla Connecticut, už ra
šinį "Aš ir televizorius";
antrąją vietą - Aras
Vėbra, "Atgimimo" lituanis
tinė mokykla Connecticut, už
rašinį "Televizorius ir aš";
Daina Žiaugraitė, Bostono lit.
mokykla, už rašinį "Aš ir
televizorius"
trečiąją vietą - Gintas
Adomkaitis, Bostono litua
nistinė mokykla, už rašinį
"Mano televizorius ir aš".
Septyniasdešimt devy
nis rašinius vertino Renata
Butauskienė, Aldona Rauchienė ir Irena Senkevičienė.
(Bus daugiau)

VILHELMAS ČEPINSKIS
BAIGĖ STUDIJAS NIUJORKE
Kęstutis K. Miklas

Lietuvos pažiba, dvide
šimtmetis smuiko virtuozas
Vilhelmas Čepinskis nuo
1994 metų iki šiol tobulino
savo meistriškumą Niujorke,
pasaulinio garso Juilliard
muzikos mokykloje. Studijų
užbaigimo proga birželio 3 d.
muzikos mylėtojų perpildy
toje garsioje Carnegie Hali
salėje debiutavo ir turėjo pro
gą parodyti savo meną pla
čiajai amerikiečių visuome
nei surengtame koncerte,
skirtame garsaus amerikiečio
smuikininko Waldo Mayo
atminimui. Šio debiuto proga
V. Čepinskis, palydint Niu
jorko veteranų muzikų simfo
niniam orkestrui, grojo Paga
nini kūrinį - Violin Concerto

No.2, Op.7. Elegantiška iš
vaizda, įspūdinga laikysena
scenoje, meistrišku smuiko
valdymu ir puikiu Paganini
kūrinio atlikimu tūkstantinė
publika buvo taip sužavėta,
kad, jam baigus groti, sukėlė
nepaprastai dideles ovacijas.
V.Čepinskis buvo gra
žiai pristatytas ir Carnegie
Hali specialiai išleistoje pro
gramoje, papuoštoje jo nuo
trauka. Joje pateikta muziko
biografija, žinios apie jo lai
mėjimus bei viešus pasirody
mus ne tik Lietuvoje, bet ir
už jos ribų.
Po koncerto Lietuvos
atstovybės prie Jungtinių
Tautų patalpose, ambasado

1 TEISMAI

Petras Jokubka

Manau, kad Amerikos
patriotai-nacionalistai kada
nors laimės rinkimus ir paims
į savo rankas valdžią. Įgy
vendinti jų programai reikės
daug laiko, todėl reikia, kad
būtų palikta stipri vykdomoji
valdžia. Prezidento galios ne
turėtų būti sumažintos, o jo
tarnavimo laikas turėtų būti
pratęstas iki keturių terminų.
Smerkiu nuolat kartoja
mą per griežtą reikalavimą
policijai, kad jie vis primintų
nusikaltėliams apie jų teisę...
neduoti jokių parodymų. Jei
policija neatliko gerai savo
pareigų, ji turi atsakyti prieš
savo viršininkus - už apsilei
dimą, bet nusikaltėlis turi bū
ti nubaustas už padarytą nusi
kaltimą.
Aukščiausio teismo ga
lios nustatinėti politiką turėtų
būti suvaržytos. Toji sritis tu
ri priklausyti Kongresui ir
Prezidentui. Jei Amerikos ne
priklausomo gyvenimo pra
džioje Aukščiausias Teismas
būtų tokią praktiką naudojęs,
gal būtų išvengta Pilietinio
karo. Aukščiausio Teismo
teisėjai galėtų būti skiriami
dvylikai metų.
Dažnai prieštaringai
vertinamose bylose, kada
kaltinamasis ir nukentėjęs yra
skirtingų rasių, sunku iš
spręsti bylą, nes priimant
sprendimą reikalaujama šim
to procentų posėdininkų bal
sų. Manau, kad tokiose bylo
se galėtų užtekti 3/4 posėdi
ninkų balsų.
Amerikos teismai labai
stengiasi apsaugoti visas nu
sikaltėlių ir agresorių teises,

riaus dr. Oskaro Jusio ir V.
Čepinskio globėjos dr. Gied
rės Kumpikaitės pastango
mis, buvo surengtos jaunojo
smuikininko išleistuvės. V. AMERIKOS LIETUVIŲ
Čepinskis savo atsisveikini TAUTINĖS SĄJUNGOS
mo žodyje dėkojo sukviestam
LOS ANGELES
būreliui Niujorko lietuvių vi
SKYRIAUS
suomenės veikėjų už jam su
VASAROS RENGINIŲ
teiktą materialinę bei mora
KALENDORIUS
linę paramą jo studijų metu.
Jis paminėjo, kad Lietuvoje
• LIEPOS 6 d., Tauti
neteks ilgai ilsėtis: jau užpla niuose Namuose - Martyno
nuota visa eilė jo koncertų Mažvydo "Katekizmo” 450
Vokietijoje, Prancūzijoje ir metų minėjimas
kitose Europos valstybėse.
• RUGPJŪČIO 10 d.,
Po metų jis planuoja vėl su Tautiniuose Namuose - Ge
grįžti į tą pačią Niujorko gužinė po stogu
muzikos mokyklą toliau to
• RUGSĖJO 7 d., Šv.
bulintis ir siekti magistro Kazimiero parapijos salėje
laipsnio.
- Tautos šventė

kaip vieno automobilio vai
ruotojas melagingai apkaltino
kitą vairuotoją dėl tariamo
susidūrimo ir pasitraukimo iš
įvykio vietos. Apkaltintas iš
tikrųjų iš įvykio vietos nepa
bėgo. Kai jo automobilis prie
sankryžos, šviečiant raudo
nam signalui, truputį užgavo
priekyje sustojusio kito auto
mobilio buferį, abu vairuoto
jai, neradę jokių sužalojimų,
draugiškai sutarė nešaukti
policijos, nors abu užsirašė
vienas apie kitą reikiamas
žinias. Atsakovui nuvažia
vus, ieškovas pašaukė poli
ciją ir pranešė, kad atsakovas
pabėgo. Policininkas priėmė
jo pranešimą besąlygiškai,
net nepaimdamas jo raštiško
pareiškimo. Todėl šis vėliau
galėjo teisintis, kad to polici
ninkui nesakė.
Kai atsakovas gavo po
licijos nurodymą atvykti, jis
paaiškino, kad tai melagingas
pranešimas, ir tam įrodyti jis
suteikė visas žinias apie
skundėją. Dabar jis parei
kalavo, kad policija priimtų
jo skundą. Policija ir teismas
atsisakė jo skundą priimti. Po
dviejų savaičių jis gavo šau
kimą prisistatyti teisme kaip
atsakovas. Skundėjas civili
niame teisme tvirtino, kad
jam buvo sužalota nugara.
Nors teismas nekaltą žmogų
išteisino, bet kiek jam kai
navo sugaištas laikas ir advo
kato atlyginimas? Teisėjas
jam net patarė kelti skundikui
baudžiamąją bylą, bet žmo
gus atsakė, kad teismo parei
ga - kelti baudžiamąją bylą,
jei jam yra pranešama apie
nusikaltimą.
Lietuvoje ir kitose Eu
ropos valstybėse, jei dvi šalys
ginčijasi dėl to paties dalyko
ir abi praneša teismui, abiejų
skundai sprendžiami tuo pa
čiu laiku ir kaltasis nubau
džiamas. Amerika vis dar ne
gali išbristi iš advokatų suk
tybių. Tokių sukčių, tokių ad
vokatų ir tokių bylų pasitaiko
kasdien.

Rinkimų Į JAV LB
XV Tarybą rezultatai
Ohio apygardoje:
1. Juozas Ardys - 241 balsas
2. Vytautas Bieliauskas - 192
3. Algimantas Čepulis - 321
4. Irena Gedrienė - 202
5. Dalia Puškorienė - 269
6. Rasa Šilkaitienė - 166
Jonas Kazlauskas
Apygardos rinkimų
komisijos pirmininkas
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SUŠVITO “ŠVYTURYS”

Aurelija M. Balašaitienė
Prieš kelias savaites Ri
tos Kliorienės vadovaujamas
choras "Exultate" sukėlė sen
saciją Čikagoje. O neseniai
Cleveland, OH lietuvių jauni
mo junginys "Švyturys", kurį
globoja Rita Kliorienė ir Eglė
Laniauskienė, pasirodė kaip
aukščiausio įvertinimo užsi
tarnavusi vaidintojų grupė, su
kuria turėtų susipažinti ir kitų
miestų lietuviai. Tai ne vien
puiki, estetinius ir patrioti
nius jausmus kelianti pramo
ga, bet ir konkretus įrody
mas, kad užsienio lietuvių
augančios kartos turi stiprias
lietuviškas šaknis ir pajėgia
suvokti tėvynės meilės esmę.
Birželio 8 d. po sekma
dieninių mišių Dievo Moti
nos parapijos salėje susirinko
gražus žiūrovų būrys į "Švy
turio" statomo Antano Rūko
"Keturi keliauninkai" vaidini
mo ištraukas. Susirinkome su
mintimi, kad reikia palaikyti
lietuvišką jaunimą, jį plojimu
paskatinti ir taip pat pagerbti
tuos, kurie jį veda "mokslo ir
kultūros - lietuviškojo ugdy
mo" keliu, nes toks yra to
šaunaus junginio pagrindinis
uždavinys ir idėja. Savaime
suprantama, kad nesitikėjome
kokio nors vaidybinio šedev
ro, tik su gera valia stengė
mės atlikti savo pareigą. De
ja, netrukus buvome priversti
iš esmės pakeisti nuomonę.
Prie dar nuleistos už
dangos grakščioji Simona
Augytė trumpu žodžiu pa
sveikino publiką ir perskaitė
vaidinimo įvadą. Atitraukus
uždangą, buvome sužavėti
"demoniškomis" dekoracijo
mis su įmantriai išdėstytomis

Šalia romantiškai fan
raudonomis liepsnomis juo
tastiško turinio žiūrovus ža
dame fone.
Prasidėjo vaidinimas, vėjo puikūs kostiumai: vel
kurio pagrindinė idėja sukosi nių karaliaus rausvi ragai
apie dr. Klajūno Lituano kny mistiškai švietė, indėnai tiek
gą. Joje pasakojama apie savo apdaru, tiek grimu atro
nuostabią svajonių šalį, jos dė kaip autentiški raudono
kalbą, istoriją ir seną kultūrą, džiai, o grakštūs velniukai kurią šalia gyvenantys "juod puikiai nugrimuotos mergai
nugariai" sunaikino. Keturi tės - scenoje laikėsi kaip pri
jaunuoliai iškeliavo tos kny tyrusios profesionalės akto
gos ieškoti, tačiau išgyveno rės. Visi be išimties veikėjai
daug pavojingų nuotykių, pa laikėsi laisvai, labai įtikinan
tekę pas indėnus, į Besočių čiai atliko savo vaidmenis.
žemę ir Velnių karalystę. Ta Bet žiūrovus ypatingai žavėjo
čiau jie pagaliau laimingai "aktorių" nesužalota, gryna
pasiekia "Svajonių šalį", ku lietuvių kalbos tarsena. Tai
rios tolimame horizonte ma tarsi deimantas mūsų pesi
tosi Kryžių kalnas, o priekyje mizmo pelenuose.
Romas Apanavičius sa
- lietuviškos pievos žiedai.
Du jaunuoliai ginčyjasi dėl vo sugebėjimu nustebino vi
pagaliau atrastos knygos, bet sus, su jaunimo talka veikalą
ir antrasis jau ją turi, stebuk puikiai surežisavęs. Prieš vai
lingai išsaugojęs nuo "juod dinimą, kuprinėmis ir ryšu
nugarių". Tai ne vien pramo liukais apsikrovę, lazdomis
ginio turinio, bet ir gilios pasiremdami, keturi suvargę
simbolikos kūrinys, kuriame keliauninkai kelis kartus per
į laimėjimą veda jokio smur ėjo prieš uždarytą sceną, žiū
to, pavojų bei grėsmių nepa rovus paruošdami savo sun
laužiama lietuviška dvasia.
kiai odisėjai. Iš dailiai at-

spausdintos programos paaiš
kėjo, kad esama ir grimo spe
cialistų, nes velniukus, raga
ną ir indėnus bei kitus veikė
jus grimavo Rima Apanavičiūtė ir Zita Kampe. Kostiu
mų dauguma buvo išnuomo
ti, tai susidarė ir išlaidų, todėl
prie įėjimo buvo galima pa
dėti auką. Reikia tikėtis, kad
žiūrovai buvo pakankamai
dosnūs. Kęstutis Civinskas
pagamino įspūdingas scenos
dekoracijas: nuo "velniško"
fono pragare ir jame stebuk
lingai veikiančio laikrodžio
iki "Svajonių šalies" senti

mentaliai romantiškos pano
ramos.
"Švyturio" pasirodymas
scenoje yra nepaprastai ver
tinga lietuviškos kultūros do
vana, kuria jis privalo pasida
linti ir su kitų miestų lietuvių
visuomene. Tai - pramoga, į
kurią nebūtų sunku privilioti
ir jaunimą, kuris lietuviškų
renginių privengia. Juk puiku
bendraamžius matyti scenoje,
jiems ploti ir gal net užsi
krėsti jų idealizmu bei siekti
gimtosios kalbos tobulinimo.
Reikia tikėtis, kad "Švyturys"
susilauks daugelio kvietimų.

Nauji poezijos posmai

POETAS
Nebuvo žodžių kurie tiktų
Kad meilė tarp širdžių išliktų
bet plaka eilėse širdis
Burtažodžio ji ieško vis

Jonas Šalna
(Iš rinkinio “ Nurimus banga“, Vilnius, 1996)

DVYNIAI (Aš ir Ąžuolas)
Užgimėm iš nežinių
/ šviesą kur vien spinduliai
Surėmėm ramsčius tarp debesų
Parėmėm dangų

Tavo
Ir mano viršūnės
Nubalo nuo šerkšno
Nulinko
Nuo sniegų ir vėtrų ankstyvo rudens
Šiandien parvirtą abudu
Tik mudu
Du

AŠ

Vaizdelis iš A.Rūko vaidinimo "Keturi keliautojai".
Raganos - "velnių bobutės" vaidmenyje-K.Stankutė
V.Bacevičiaus nuotr.

Pašauktas iš amžių gūdumos
Gyvenimo tamsoj klupau ir kėliau
Kas aš toksai
Kad gyvenau
Aš o ne kas kitas
Mano asmeny
Gyvenimo verpetuos
Amžių praeities nesupratau
Ir nežinojau ateities
Kodėl as atėjau
Dabar o ne anksčiau
Ir manąs nebus
Dabar o ne vėliau
Be skaičiaus ir beribės laiko Dieviška Esmė
Jei saulės amžius žaibo kibirkštis
Tai mano laikas Nežinia
Tai mano amžiaus Nebėra

Po vaidinimo E.Maciulevičiūtė skaito padėkos žodžius R.Apanavičiui, R.Kliorienei,
E.Laniauskienei, K.Civinskui ir kitiems, prisidėjusiems prie šio pastatymo
V.Bacevičiaus nuotr.

Jei buvo lemta jsčioje užgimti
Galimybių Visatoj dauginančiai nedaug
Tai kodėl likimas
Sustojo prie manąs
O nesustojo
Prie vabzdžio ar žolės
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POKALBIS SU ALANTU

Nauji poezijos posmai

Bronys Raila
(Pabaiga)
- O kokius tris patari
mus duotum Lietuvos pogrin
džio spaudos bendradar
biams?
- Nepailstamai gaivinti
tautos laisvės viziją, cemen
tuoti lietuvybės atsparumą ir
gelbėti lietuvių kultūrą nuo
maskvinės invazijos.
Tikėkimės, kad visi trys
ar dar ir aštuoni Lietuvos
laisvinimo veiksniai maž
daug nesiginčys dėl šitokios
programos, išskyrus nebent
superpatriotus.
Dabar pora poetinio po
būdžio klausimų apie kalbosestetiką, kuri tau, kaip atgi
musiam poetui, juk negalėtų
nerūpėti:
- Kurie dešimt lietuvių
kalbos žodžių Tau atrodo
svarbiausi?
- Dešimt svarbiausių
žodžių man yra šie:" Lietu
va, laisvė, ateitis, istorija,
kultūra, Vilnius, kova, pra
keikimas (maskoliams), vie
nybė ir lietuvybė.
- Tai būdingas laikraš
tininko publicisto atrinkimas,
O kurie dešimt žodžių Tau
gražiausi, muzikaliausi, au
siai maloniausi?
- Dešimt gražiausių
lietuvių kalbos žodžių man
yra šie: undinė, ūkanos,
spindėti, santėmiai, pavers
miai, saulėlydis, pošvaistė,
apšaluonė, klaidynė, Praam
žius. ..
Kiek nustebau. ’’Apša
luonė" - man visai negirdėtas
žodis. Ne visų vienodos au
sys, bet, kaip toj operetėj dai
nuojama: "chacum a son
gout..."
- Dabar dar asmeniškiau. Kokius septynius rašy
tojus ar kritikus, lietuvius ar
kitataučius, gyvus ar miru
sius, Tu pageidautum kviesti
prie svarstybų stalo, jeigu da
bar pagal madą ruoštum sim
poziumą?

Romualdas Kisielius
(Iš rinkinio "Žaizdos širdyje“, Vilnius, 1997)

APSILANKYMAS

Rašytojas V.Alantas su seserimi vienuole Rita
- Maloniai kviesčiau į
simpoziumą atvykti šiuos
svečius: Vaižgantą, dr. Vin
cą Kudirką, Bronį Railą (be
abejo, dėl to, kad aš dažno
kai apie Tave pakalbu ir
parašau daug nesibardamas...), Kazį Binkį, Sokra
tą, Oscarą Wilde ir graikų
skulptorių Praksitelį, gyve
nusį ketvirtame amžiuje
prieš Kristų.
Tai itin marga svita, tik
ji nelengvai susikalbėtų. Bet
maloniausias pašnekovas, be
abejo, būtų Praksitelis, kurio
"skulptūriškos" deivės ir pa
sakiškų formų merginos pasi
rodo protarpiais Alanto ro
manuose ar ir trumpesniuose
apsakymuose...
Pagaliau pats asme
niškiausias klausimas:
- Kokius septynis lietu
vius (gyvus ar mirusius) la
biausiai norėtum pasikviesti
prie vaisių stalo, jeigu ruoš
tum puotą savo ramovėj Det
roite?
- Būtina sąlyga (pa
tikslino Vytautas), kad šei
mininkautų mano žmona
Irena, nes be jos negalėtų
būti jokios tikros puotos. O
prie stalo norėčiau pasiso
dinti šiuos septynis man
maloniausius ir įdomiausius
lietuvius: dekaną Vladą Mi
roną, Juozą Albiną Herba-

čiauską, Liuda Dovydėną,
Petrą Babicką, Alų Rūtą,
Danetą Railienę (man ro
dos, ji jau ir prisėso netolie
se) ir Jurgį Janušaitį (tuo
metu Žurnalistų S-gos pir
mininką).
Toks maždaug būtų
apyaiškis ir, tikiuosi, pats pil
niausias sukaktuvininko vi
dinės nuotaikos ir dvasios
piešinys - kaip rašytojo, žur
nalisto, piliečio ir žmogaus.
Ir tai gana apyretis fe
nomenas asmenybės, kuri
ideališkiausiu ir pasiaukojan
čiu būdu skyrė savo gyveni
mą grožiui, tiesai, tautai ir
josios Amžinajai Ugniai.
Skyrė kultūrinėms ir dvasi
nėms vertybėms kurti ir jo
mis gyventi, dėl kurių jau
daugelis sutinkam, kad tai
mūsų tautinio išlikimo pa
grindas ir laisvės laimėjimų
tvirčiausias laidas. Varginga
ateitis lauktų tautos, jeigu to
ji nesuprastų.
Priespaudos naktys nie
kada nebūna amžinos. Ir
gamtoje nėra naktų be aušros.
Tegu tik nemažėtų tosios
aušros intensyviai trokštantieji. Tegu nepristigtų dirban
čiųjų, kurie pagreitins šviesos
ir laisvės proveržius.

Vytautas Alantas savo darbo kambaryje Detroite,1975 metais. Nuotrauka iš "Lietuvių dienų"

Aš aplankiau
prieš penkiasdešimt metų
paliktą Tėvynę,
aš aplankiau
prieš penkiasdešimt metų
paliktus namus.
Radau čia savo namą,
tvartą, upę, plynią,
tik neradau
nei tėvo, nei mamos...
Lyg gyvus juos mačiau
ant suolo sėdint,
lyg gyvus juos mačiau
bedirbančius darže.
Kieme žydėjo pienės ir alyvos,
taip kaip tada
mačiau aš juos
pareinančius ežia...

^^k

D.J.NATKEVICIŪTĖ
Šį pavasarį- Motinos
dieną Debora Joana Natkevičiūtė apvainikavo savo stu
dijas Miami universitete (Oxford, OH.) specialiojo ugdy
mo bakalaurės laipsniu. Iš
kilmėse dalyvavo jos motina
Judita, sesuo Dana, broliai
Jonas ir Juozas.
Debora yra jauniausia
Juditos ir a. a. Arėjo Natkevi
čių dukra. Pradžios mokyklas
ji lankė Cleveland, OH para

pijinėse mokyklose, o bran
dos atestatą įgijo Brecksville
gimnazijoje.
Gimnazijoje ji pasižy
mėjo teniso sporte. Vasaros
atostogų metu ir studijuoda
ma universitete studentams
privalomas švietimo ir auk
lėjimo užduotis atliko dirbda
ma su nenormaliai apsigimu
siais vaikais. Šioje srityje De
bora dirbs, išlaikiusi valstybi
nius egzaminus.
Ger.J.

D.Natkevičiūtė džiaugiasi, užbaigusi studijas
J. Natkevičiaus nuotr.
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JIE BUVO MOKYTOJAI
(Tęsinys)
1951 metų vasario 16
dieną pro mokyklos langus
pamačiau po laukus vaikščio
jančius kareivius. Visa drebė
jau, rodos, ir nepamenu, ką
šnekėjau vaikams. Tai buvo
paskutinioji mano pamoka.
Akyse kaupėsi ašaros. Aš at
sisveikinau su savo moki
niais. Jie buvo sutrikę, neno
rom ėjo iš mokyklos, kažką
įtarė, matyt, jautė nelaimę.
Po trumpo pokalbio buvau
areštuota įsiveržusių enkave
distų, kurie išvežė mane į
Vilnių, Saugumo rūmus. Ten
labai "maloniai" sutiko ir taip
"švelniai paglostė", kad ne
galėjau prisėsti, o gulėti - tai
tik ant pilvo. Bet "menka bė
da", nes tardydavo naktimis,
o dieną miegoti vis viena ne
leisdavo. Tardytoju buvo
kažkoks Prudnikovas. Po ke
lių dienų mane perkėlė į Lukišių kalėjimą. Aš negirdė
jau, už ką buvau kaltinama ir
nemačiau savo bylos, tačiau
tikrai žinojau, kad dešimt
metų man teks kentėti Sibire.
1951 metų rugsėjy mū
sų ešelonas pajudėjo iš Vil
niaus. Pamenu rėkėme, šau
kėme, verkėme... Tuomet,
rodos, nebijojom ir automa
tais apsikabinėjusių sargy
binių, tik verkėm, verkėm.
Veža, tačiau kur? Gyvulinia
me vagone - baisi grūstis.
Palei sienas - plikų lentų na
rai, kampe - skylė gamti
niams reikalams. Troškulys,
alkis, ligos... Sunkiai sirgau
ir aš. Vagone moterų mažėjo,
tremtinių gretos retėjo, o gal
voje sukosi viena mintis: kur
mus veža? Jautėm - oras
smarkiai vėsta. Traukėm ir
vilkomės katra ką turėjom,
glaudėmės viena prie kitos...
Pagaliau atvažiavom. Stotis Vorkuta! Visus išlaipino.
Nusilpusius susodino į roges,
sukrovė nešulius, o mes,
"stipresnieji", dar šešis kilo
metrus į šiaurę ėjom pėsčio
mis. Ten spygliuotų vielų
tvoromis apraizgyti stovėjo
"mūsų namai". Tai buvo Pričaknos lageris. Sargyba suve
dė į barakus. Juose - lentiniai
gultai ir daugiau nieko. Susė
dę vėl ėmėm verkti... Tiesa,
jau gavome sriubos, kurios
nė šuo neėstų, ir šaukštą ko
šės. Po savaitės suskirstė ir
darbą. Uralo link tiesėme ge
ležinkelį, o vėliau skaldydavom akmenis, smulkindavom
didžiuosius luitus ir kraudavom ("štabeliuodavom") juos
rankiniu būdu, kasėme žvyrą
karjere, tiesėme kelius, dirbo
me statybose. Ir tai - tik už
pavalgymą.
Po Stalino mirties pasi
darė lengviau: per pirmą mė
nesį uždirbau... rublį. Be to
sargyba atrakino barakus,
pradėjo leisti pasivaikščioti.
Burdavomės į grupeles, pra-

Jurgita Badaraitė
Varėnos rajono
Matuizų vidurinės mokyklos
9-tos klasės mokinė
dėjome minėti šventes. Iš su
taupytos duonos "susitepda
vome tortus" ir kalbėdavo
mės, kalbėdavomės apie Tė
vynę, namus, apie ateitį, tylu
tėliai dainuodavom, nors dai
nuoti apskritai drausdavo. Iš
leido įsaką, leidžiantį jau
niems žmonėms tuoktis. Čia
Pričaknoje sutikau ir artimiau
pažinau Joną Narvičių, už
kurio ir ištekėjau. Taip prabė
go aštuoneri mano gyvenimo,
mano jaunystės metai. Už ge
rą darbą ir paklusnumą palei
do anksčiau. į Lietuvą grįžau
su mažu sūneliu ant rankų.
Mano noras, mano troš
kimas dirbti mokytoja neišsi
pildė. Visą sovietmetį buvau
pavojinga. Būčiau "teršusi
tarybinio mokytojo" vardą.
Juk tos pradinės Vyšniūnų
mokyklėlės rūsyje 1949 me
tais aš leidau Lietuvos parti
zanams įsirengti slėptuvę.
Joje pastoviai gyveno vadas
A.Ramanauskas ("Vanagas"),
M.Jaruševičius ("Lakštin
gala", lankydavosi ir kiti par
tizanai. Ir dabar prisimenu
aukštos erudicijos, nuoširdų,
švelnų A. Ramanauską ir jo
kovos draugus, kurie labai
mylėjo gyvenimą, nors žino
jo, kad jų laukia žūtis. Ra
miais vakarais, būdami lais
vesni, vyrai išeidavo iš slėp
tuvės, svarstydavo politinę
padėtį, klausydavosi užsienio
radijo. Taip jie išgyveno iki
1951 metų vasario 16 dienos.
Šventės dieną enkavedistai
apsupo mokyklą. Laimei,
slėptuvę rado tuščią - parti
zanai buvo išėję.
Šiek tiek kitaip klostėsi
Jono Narvičiaus gyvenimo
istorija. Ją, buvęs Lietuvos
partizanų ryšininkas, pasako
jo vis pacituodamas spaudą,
kurioje jau yra rašyta apie

gerbiamus A. ir J. Narvičius.
Šis pasiaukojamai dirbęs
žmogus, kuris daugumai mū
sų primena senelį, ir sulaukęs
garbaus amžiaus, drovisi kal
bėti apie didvyrišką savo
veiklą. Paprastai, nuoširdžiai
ir aiškiai kreipdamasis į kla
sę, prabilo mokytojas, dėsty
damas mums savojo gyveni
mo pamoką.
- Gimiau ir augau Stak
liškėse. Buvau padykęs ber
niukas, bet ne tinginys. Bai
giau "Aušros" gimnaziją
Kaune, įstojau į Vilniaus uni
versiteto istorijos filologijos
fakultetą. 1943 - 1945 metais
dirbau Alytaus mokytojų se
minarijoje. Mano kolega ten
buvo A. Ramanauskas, dės
tęs fizinį karinį parengimą
1945 metais jis išėjo parti
zanauti, o aš buvau paskirtas
Stakliškių progimnazijos di
rektoriumi.
1996 metų sausio 18
dieną Prienų rajono laikraštis
"Gėlupis" skiltyje "Žmonės ir
likimai" rašė apie J. Narvi
čių. "Jis dažnai susitikdavo
su Dainavos apygardos Štabo
partizanais, vykdė jų užduo
tis, perdavinėjo įvairias ži
nias, dalyvavo laikraščio
"Laisvės varpas" leidime, pa
sirašinėdamas Šarūno slapy
vardžiu. Partizanų pavedimu
įstojo į komunistų partiją.
Partinis bilietas buvo gera
priedanga pogrindiniam dar
bui ir ne kartą gelbėjo sudė
tingose situacijose. Niekas
nežinojo tikrosios direkto
riaus veiklos, kolegos moky
tojai jį laikė aršiu komunistu
ir vengdavo kalbėti patrioti
nėmis temomis".
Skaitant šias laikraščio
eilutes ausyse vėl nuskamba
J. Narvičiaus frazė: "Buvau
padykęs berniukas..." Taip
padykęs berniukas, neatsar
giai žaidęs savo likimu. Bet
kur ten išsisaugosi? Kartą
Vasario 16-ąją pas direktorių

išsigandusi įbėgo mokytoja
Plentaitė: "Direktoriau, skan
dalas!" Nuėjęs į klasę, J. Nar
vičius rado savo mokinius,
pasidabinusius tautinėmis
juostelėmis. Ir prabilo žmo

gus iš širdies:
Mieli moksleiviai,
visi mes žinom šitą datą. Ne
tik jūs, bet ir mokytojai žino.
Bet supraskit, kad tai pavo
jinga.

A. f A.
MARCELEI KAZLAUSKIENEI
mirus, jos dukrą - mūsų klubo narą
ALGIMANTĘ DAUTARTIENĘ ir visus
giminaičius bei artimuosius gilaus liūdesio
valandose širdingiausiai užjaučiame ir
drauge liūdime

Daytona Beach Lietuvių
KLUBAS
Florida

Brangiai Motulei

A. f A.
MARCELEI KAZLAUSKIENEI
mirus, jos dukrą ALGIMĄ DAUTARTIENĘ, ir
visus, kuriems velionė buvo brangi, širdingai
užjaučiame ir netekties liūdesiu dalinamės

Juoze ir Jonas Daugėlai
Jonė ir Kazys Karaliai
Irena Kapčienė
Bronė Lepeškienė
Rožė ir Viktoras Petruškevičiai
Juzė Orantienė
Aldona Sandargienė
Regina Snarskienė
Serafiną Sukarevičienė

Florida

Mielai Motulei

A. f A.
MARCELEI KAZLAUSKIENEI
mirus, jos dukrą, - rūpintojėlę ALGIMĄ
DAUTARTIENĘ, ir visus artimuosius,
širdingai užjaučiame ir netekties skausmu
dalinamės

Daytona Beach "Sietyno“
vadovas ir dainininkai
Florida

Mielai ir mylimai geradarei Antano Diškėno
draugei

A. f A
BIRUTEI JANUŠKIENEI
negrįžtamai iškeliavus i Aukščiausiojo Vy
nuogyno Sodus, reiškiame gilią užuojautą Jos
mielam draugui ANTANUI DIŠKĖNUI, visai
šeimai ir artimiesiems. Kartu su jumis skausmu
ir liūdesiu dalinamės
Mira Arienė
Vincentas Gruzdys
Dogmara Jurcienė
Irena Jakštienė
Leokadija Kašubienė
Genovaitė Modestienė
Ona Šiaudikienė
Janina Staškutė
Vladas Staškus
Aldona ir Juozas bulaičiai
Leokadija ir Juozas Žvyniai
St. Petersburg,
Florida

Tautinės minties puoselėtojui

A. f A.
Inžinieriui KĘSTUČIUI
BISKIUI
mirus, žmoną dr. MEILUTĘ, dukrą INDRĘ,
sūnus ARĄ ir TAURĄ, brolį GEDIMINĄ ir
brolienę dr. BIRUTĘ bei jų dukrą GAILUTĘ
nuoširdžiai užuojaučiame ir dalinamės
netekties skausmu

Aldona ir Juozas Šulaičiai
Dalia ir Edmundas Remiai
Roma ir Viktoras Masčiai
Roma ir dr. Danielius Degėsiai
St. Petersburg, Florida
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NAUJIEJI

Vladas Vijeikis

Nesenai atvykę į Ameri
ką lietuviai steigia savas or
ganizacijas. "Versmė", "Nau
joji banga", "Krantas". Ši
pastaroji apima Illinois, In
diana, Michigan ir Wisconsin valstijas. Numatyta labai
plati veikla. Veikli šios orga
nizacijos veikėja Rita Šakėnienė pareiškė: "Kviečiu vi
sus krantiečius būti toleran
tiškais čia seniai gyvenančiai
lietuvijai, prisitaikyti prie šio
krašto papročių, burtis lietu
viui prie lietuvio ir daugiami
lijoninėje amerikiečių žemėje
būti vertais lietuvio vardo".
Gražiai pasakyta, nors nepa
minėtas lietuvybės išlaiky
mas, kuris buvo didžiausias
mūsų rūpestis.
Man užkliuvo žodis to
lerancija. Angliškame žodyne
aiškinama, kad tolerancija
yra veiksmas, kada pakenčia
ma nemalonumas, likimo ne
išvengiamai uždėtas. Kadan
gi dabar labai panūdę stengtis
nenaudoti svetimžodžių, tad
patyrinėjau, kaip galima būtų
sulietuvinti. Arčiausia būtų
pakanta. Reiškia siūloma
mus pakęsti, kaip neišvengia
mą ir nepanaikinamą būtenybę. Ačiū ir už tai. Jeigu neno
rite stoti į mūsų organizaci
jas, tai bent pakęskite. O
mes, kaip tos nemylimos, bet
toleruojamos uošvės vistiek
sukinėsimės aplink. Net ir
leisime šokti ir linksmintis
mūsų namuose. Mes jus toleruosime taip pat.
Ne vienas naujųjų pa
reiškė, kad skirtumai tarp
Amerikos lietuvių ir naujai
atvykusių yra todėl, kad nėra
gero pokalbio. Reikia išsikal

bėti ir išsiaiškinti. Mano
draugas Florijonas nutarė bū
ti labai aktyvus ir pasikvietė
labai įmantrų naująjį pokal
biui.
Florijonas: Girdėjau,
kad naujieji ateiviai steigia
savo organizacijas ir net nori
laikraštį leisti. Kodėl?
Naujasis: Čia sunkus ir
lengvas klausimas. Mat mes,
naujieji, nelabai suprantame
jus.
Florijonas: Bet kada ei
nate į BALFą, SLA, Fondą,
tai suprantate, kur pinigai ir
kur bendravimas, - Florijo
nas beveik pyktelėjo.
Naujasis: O ką jūs dary
site su tais pinigais? Jūsų jau
nimas nesidomi jūsų veikla.
O mes gal ką padarysime.
Florijonas: Žinoma, pi
nigai yra pinigai. Be jų nege
rai. Bet girdėjau, kad dabar
naujųjų yra dvi rūšys. Viena,
kurie turi žalias korteles.
Reiškia, legalūs. O kita grupė
turistų, kuriems leidimas pa
sibaigė, bet jie vistiek pasilie
ka ir nori gauti darbus.
Naujasis: Žinoma, čia problema. Bet jūs, kurie visą
gyvenimą kalbėjote apie lie
tuvybę, kodėl nepadedate
tiems nelegaliams?
Florijonas. Bet tai mus
stato į labai keblią padėtį.
Mes prisiekėme būti pado
riais Amerikos piliečiais, o
čia mus gundote laužyti įsta
tymus.
Naujasis: Reikia mo
kėti apeiti įstatymus. Tik gai
la, kad lietuviai advokatai el
giasi lyg būtų prokurorai.
Klausinėja ir klausinėja. Ko
dėl lenkai, rusai moka apeiti?
Florijonas: Na, gal ir
reikėtų pasišvęsti lietuvybės
labui, bet čia atvažiuoja ne
mažai mafijozų. Visokius
biznius užmezga. Jau ne vie
nas kalėjime sėdi.
Naujasis žvilgterėjo į
Florijoną lyg mokytojas į negudrų vaiką:
- Na tai gal geriau pa
kelkime už naujuosius ir už
senuosius, už jų bendravimą.
Gal žinai, kur galima nusi
pirkti žalią kortelę?

JAV LB Cleveland, OH apylinkės kopirmininkas dr. V.
Stankus mokslo metų užbaigtuvėse įteikė piniginę para
mą mokyklos tėvų komiteto pirmininkui K.Civinskui
V. Bacevičiaus nuotr.

SPORTO ŽINIOS
LENGVAATLEČIŲ
DĖMESIUI!
LSK "Žaibo" lengvo
sios atletikos treniruotės
vyksta antradieniais ir ketvir
tadieniais, nuo 6:45 vai. va
karo Forest Park School,
27000 Elinore, Avė. Euclid,
Ohio ir trečiadieniais nuo
6:30 vai. vakaro Cuyahoga
Community College, Westem Campus, West Pleasant
Valley Rd. prie York Rd.,
Parma, Ohio. Papildomos tre
niruotės pagal susitarimą gali
vykti ir kitomis savaitės die
nomis. Kviečiame prisijungti
ir naujus narius, ypač vaikus.
Pageidautina treniruotes lan
kyti bent 2 kartus per savaitę,
jei tik yra galimybė. Išsames

nes žinias teikia Algirdas
Bielskus, tel. 486-0889, Eglė
Laniauskienė - 731-7464
arba Liusė Tamošiūnienė 230-0860.
LSK "Žaibas" birželio ir
liepos mėnesiais ruošiasi da
lyvauti įvairiose vietinėse
varžybose, kaip "Junior
Olympics", "Ohio Gamės" ir
kitose. Rudeniop, rugsėjo 6 ir
7 dienomis Klivlende įvyks
metinės 1997 m. baltiečių ir
lietuvių lengvosios atletikos
pirmenybės.
LSK "Žaibas"

KVIESTINĖS
VARŽYBOS
Kviestinės "Žaibo" LSK
lietuvių ir baltiečių lengvo

sios atletikos rungtynės įvyks
birželio 21 d., šeštadienį, Independence High School sta
dione, pietiniame Klivlendo
priemiestyje. Varžybos vyks
1997 metų USATF Erie apy
linkės (district) rėmuose.
Išsamesnes žinias teikia Al
girdas Bielskus. Kreipkitės
adresu: 3000 Hadden Rd.,
Euclid, OH 44117-2122, tel.
216/ 486-0889, faksas: 216/
481- 6064. Varžybos vyks
vyrų, moterų, vaikų ir jaunių
bei senjorų-veteranų klasėse.
Kviečiame dalyvauti visus
lietuvių ir kitų baltiečių spor
tininkus, besidominčius leng
vąja atletika. Pagal šių varžy
bų rezultatus bus nustatyti ir
šių metų ŠALFASS-gos Vi
durio Vakarų sporto pirme
nybių laimėtojai.

JUOKO STRĖLĖS
Juokis, vargše nabagėli,
Džiaukis šia gadyne,
Nors ir aštrios juoko strėlės
Duria į sėdynę.
Lažybos

VIENAS žmogelis labai
mėgo ląžintis. įstaigoje tar
naudamas su visais bendra
darbiais lažindavosi kiek
viena proga. Kažkam pasi
skundus, direktorius jį atleido
iš tarnybos, tačiau, kaip sąži
ninga tarnautoją, gerą darbi
ninką ir malonų žmogų, reko
menduoja savo draugui. Re
komendaciniam laiške tarp
kitų savo buvusio tarnautojo
ypatybių, pamini, jog anas
mėgsta ląžytis.
- Tai ką, - sako nauja
sis jo viršininkas - čia man
rašo, esą pats mėgsti eiti la
žybų?
- Tikra tiesa, - atsako
anas kukliai.
- Na, tai su manim ar
nenorėtum pabandyti?
- Kodėl ne, - sako vy
rukas,- Kertu, pone direkto
riau, jog ant jūsų nugaros yra
apgamas.
- Sakai, apgamas? Ant
mano nugaros? - Nusijuokia
direktorius. O iš kiek kertam?
- Iš 300 dolerių!
Sukirto. Direktorius nu
sirengia, nusiima marškinius
ir parodo nugarą. Jokio apga
mo.
Vyrukas sumoka.
- Matai, - juokiasi di
rektorius, - kaip lengvabū
diškai pralaimėjai tris šimtus.
- Taip, bet aš laimėjau
keturis šimtus! Su buvusiuoju
savo šefu aš kirtau iš 700 do
lerių, kad dar per pirmą mūsų
pasimatymą tamsta prieš ma
ne nusivilksi marškinius ir
leisi man pačiupinėti savo
nugarą!-

K. Balauginas
Mėsa pabrango

- Ar girdėjai, kaimynė
le, mėsa ir vėl pabrango?
- Žinau, brangioji. Ma
no vyrui išpjovė apendicitą,
ir gydytojas paprašė 800 do
lerių.
Laimingiausios valandos

Žmona: - Atsimeni,
brangusis, kai dar buvome
nevedę, tai abu sėdėdavom
prieš vienas kitą, žiūrėdavom
kaip katinai ir ... tylėda
vom...
Vyras: - Kur neatsimin
si! - Tai buvo mano laimin
giausios ir tyliausios gyveni
mo valandos!
Netikslus priekaištas

Žmona bara vyrą: - Ar
tau negėda būti iš pat ryto
girtam?
Vyras: - Tu amžinai
perdedi. Ne iš ryto, bet... iš
vakar vakaro!
Neatpažįstamas

Turtingas Suvalkijos
ūkininkas prašo iš Kauno at
vykusio dailininko, kuris va
sarą netoliese atostogauja,
kad nupieštų jo mirusio tėvo
atvaizdą.
- O kur tavo tėvas da
bar?
- Nežinau. Greičiausiai
danguje linksminasi - atsako
ūkininkas. - Juk kap numirė
prieš dešimt metų, tai nuo to
laiko ir nemačiau!
- Tai kaip aš galiu jo
paveikslą nupiešti?
- O kap tamsta galėjai
nupiešti Alvito bažnyčiai Šv.

Petro atvaizdą? Juk jis nu

mirė jau prieš beveik 2000
metų? O mano tėvo atvaizdą
nupiešti lengviau: jį dar visas
kaimas atsimena.
Dailininkas pagaliau su
tiko nupiešti atvaizdą, apklausinėjo kaimynus ir pabai
gęs parodė ūkininkui. Šis il
gai žiūrėjo į savo tėvo atvaiz
dą, glostė barzdą ir ėmė
šluostytis ašaras.
Dailininkas klausia:
- Ko graudiniesi, mel
džiamasis?
- Kap nebus graudu,
kap neverksi, ponuli, kad tė
vas per dešimt metų tap pasi
keitė, jog ir pažint negaliu...
Spauda

- Ar skaitote anglišką
spaudą? - Klausia kaimynė.
- O, taip!
- Ką būtent?
- Shopping news! išdidžiai praneša pensininkė.
Mišri šeima

- Ar girdėjai, Pyplys su
kūrė mišria šeimą?
- Ką tu sakai! O toks,
rodos, patriotas. Anądien
Baltui paaukojo senas kelnes
ir marškinius, netgi lietuvišką
knygą sekmadienį nusipirko,
bendruomei puse dolerio pa
aukojo... Beje, kokios tauty
bės merginą jis vedė?
- Lietuvaitę, aišku!
- Bet kur gi čia mišri
šeima?
- Nieko nesupranti!
Matai, jis yra fabriko darbi
ninkas, o ji - įstaigos tarnau
toja!

SKAITYKITE
IR
PLATINKITE
-DIRVĄ"
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NAUJI SKELBIMAI!

VERTA APLANKYTI
VASAROS KONCERTAI
DAILĖS MUZIEJUJE

"DIRVOS" - "VILTIES

GEGUŽINĖ
įvyks
sekmadienį, rugpjūčio 10 dieną
Vinco ir Liudos Apanių
sodyboje
8028 Mullberry Road
Chesteriand, Ohio

Pradžia 1 :OO valandą
Šilti pietūs, bufeto užkandžiai, gėrimai,
loterija, dainos

Pelnas skiriamas
"DIRVAI

Š. m. rugpjūčio 10 d. visi keliai veda j "DIRVOS" "VILTIES" gegužine, i Liudos ir Vinco Apariu sodybą:
8020 Mulberry Road, Chesteriand, Orio

Liepos 16 d. 7:45 v.v.
Kent /Blossom Chamber
Players. Emst von Dohnanyi
ir kt. kūriniai.
Liepos 23 d. 7:45 v.v.
The Scholars of London. 500
dainos metų. Atlieka Kym
Amps, Angus Davidson, Rodin Doveton ir David van
Asch.
Liepos 30 d. 7:45 v.v.
vidurinio darželio kieme.
Laudisti vokalinis kvintetas:
- Coeli Ingold, John McElliot, David DiCillio, Greg

IEŠKO PUSĖS
NAMO
Vyriškis,dirbantis
profesionalų darbą, ieš
ko išsinuomoti pusę na
mo arba "condominium"
rytinėje Cleveland, OH
pusėje. Siūlyti: Remigi
jui, tel. 765-8129 (po
darbo valandų)

Heislman ir Ulle Laido. Var
gonuoja Yuri sato McElliott.
Monteverdi kūriniai.
Rugpjūčio 6 d. 7:45 v.v.
Kent /Blossom Chamber Ensemble, dirigentas - Anthony
Eiliotu Copland ir Brahms
kūriniai.
Rugpjūčio 13 d. 6 v.v.
Waclaw Golonka, vargonai.
Mendelssohn, Vieme, Liszt,
Wagenaar ir Nowowiejski
kūriniai.
Rugpjūčio 20 d. 7:45
v.v. Cavani styginių instru

mentų kvartetas: Annie Fullard, Mari Sato, Kirsten Docter ir Merry Peckham.
Haydn, Dvorzak ir Charles
Washington kūriniai.

"DIRVAI"
AUKOJO:
T.Bukaveckas, Chicago, IL....25
J. Salčiūnas, Beverly S. IN......20

J.Palšis, Palos Hills, IL..............15

P. Paliulis, Cambridge, MA....10
G.Treinys, Seminole, FL..........10
F.Boreišis, Lakewood, NJ....... 10

J. Glebus, Brunswick, OH........ 10
M.Vansauskas, Lyons, IL........ 10
K. Tamošiūnas, N. Royalton.. 10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

2 FULL-TIME
MACHINISTS NEEDED.
REOUIRE 3 TO 5 YEARS EXPERIENCE
AND READ BLUEPRINTS.
RETIREE CONSIDERED FOR
PART-TIME POSITION

(216) 230-2410

Born To Trave!
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122

Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216)831-5028
LIETUVA — 1997
Skrydžiai j Vilnių dar vis geriausiomis kainomis
RITA STAŠKUTĖ

Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis

Matas & Associates
...... —— I

ifcj
MHDMI Q

3

NORMLS

----- -------------------------------------------------------------------------------------------

RITA MATAS * Broker *G.R.I.« Licepsed Real Estate Appraiser
17938 Neff Road
Clevelapd, 0H. 44119
(216) 486-2530
Complete Front End Service

481-5397
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts,
Mufflers, lube oil and Filter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!

OPEN

Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm
Sat.:
8 am to 4 pm

866 E. 200 th St.
Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

2412 Cedarwood Road
Pepper Pike, 0b. 44124
(216) 473-2530

JKSi &

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

ĮįjTAUPA

JMU Littįuapiap Credit Upiop
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

JAKCJBS AND SON

Laidojiipo Įstaiga

Williarp]. JakubsSr.
WilliaipJ. JakubsJr.
Keppetb Scbrpidt ir
Barbara Jakubs Scbtyidt

767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119

481-6677

Paskolos parpų reipoųtui puo 7%
Dėl srpulkespės ipfornpacijos skarpbipkit TAUPAI

Prieš perkapt naują rpašipą - pasiteiraukite TAUPOJE
Naujom ipašiųon) - nuo 7.0% Naudotom ipašiporp - nuo 8.5%

Licenznoti direktoriai ir balzamnotojai
936 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095
Telefonas: 531-7770

Laidotnyb^koplytia erdvi, vėsinama,
teikiantijankia^atmosferadiūdesio valandoje.
Didele aikšte automobiliams pastatyti

DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį
ir ketvirtadienį--------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
pepktadieoį------------------ 9:00v.r. - 6:00p.p.
šeštadienį-------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekrpadiepį parapijoje------- 11:00v.r. - 12:00p.p.
Kiekviena tauporyo/isąskaita federalinės valdžios (NCCJA) apdrausta iki$100,000
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įvyks pirmosios lietuviškos kny
gos - Martyno Mažvydo "Kate
kizmo" sukakties minėjimas.
(Atkeltais 10 psl.)
Šventę ruošia JAV LB Cleve
land, OH apylinkės valdyba
• LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30
Rugpjūčio 27 d. 6 v.v. vai. r. - 4 vai. p.p. Tel. 216/
iki 3:30 v.p.p. - šv. Jurgio
Baroųue in the Armor Court. 661-6500, ext. 290.
parapijos Rudens festivalis
Birželio 19-22 d. Finast
• LAPKRIČIO 22 d., šeštadie Karei Paukert ir draugai. J.S.
Friendly Markets Great Ame
nį, Lietuvių namuose Lietuvių Bach kūriniai.
Muziejaus koncertų įra rican Rib Cook Off -Troš
Karių Veteranų sąjungos "Ra
movė" Cleveland, OH skyriaus šai perduodami pirmadie kintų šonkaulių mugė. Bųrke
valdybos nariai rengia Lietuvos niais 10-11 vai. vakaro WC- Lakefront Airport, Cleve
Kariuomenės dienos minėjimą
LV (95.5 FM) stoties radijo land. Tel. 216/247-4FUN.
• GRUODŽIO 20, 21 d. - šv. bangomis.
Birželio 20 d. - rug
• SPALIO 4 d. Cleveland, OH Jurgio parapijos Kalėdinių kepi
Dailės muziejaus muzi pjūčio 16 d. YMCA Dream
Baltiečių komitetas rengia bal nių pardavimas
kos skyrius, 11150 East House tours - Svajonių namo
tiečių draugystės vakarą Lietu
• GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. - Blvd., Cleveland, OH 44106lankymas, nuo vidurdienio
vių namuose
Bendros Kūčios šv. Jurgio para
1797.
Klasikinės
muzikos
iki 8 vai. v., Lavender Lane,
• SPALIO 18 d. - Dievo Mo pijos salėje
informacija:
216/421-7340,
tinos parapijos salėje įvyks kon
Madison, OH. Laimėtojo
ext. 282. Bendroji informa burto traukimas rugpjūčio 17
certas dienraščiui "Draugas" pa
remti. Ruošia JAV LB Cleve
cija: 216/421-7340, ext 464.
d. Skambinkit County YM
land, OH apylinkės valdyba. |Vilniuje leidžiamas pa-|
Ger.J.
CA tel. 216/354-5656.
Dalyvaus solistai Aušra Cicėnai- |triotinės minties dienraš-|
Birž. 21 d. Car Show tė (sopranas) ir Vaidas Vyš Įtis, geriausiai informuoja|
Automobilių
paroda Newton
Birželio 20 d. Cleve
niauskas (tenoras) bei akompo- |apie Lietuvą. Prenumerataj
Metroparks Zoo: Senior Ce- Falls m. centre. Tel. 330/872niatorė Eugenija Kuprytė
goro paštu metams - $130|
Ger.J.
lebration
Day - Senolių 0043.
• SPALIO 18-19 d. - ne |pusei metų - $ 70 JAV. |

VERTA APLANKYTI

RENGINIŲ KALENDORIUS
• LIEPOS 6 d. 12:00 v. - Pensininkų gegužinė Lietuvių namų
viršutinėje salėje
• LIEPOS 19 d. 5:00 v.v. Lietuvių kultūrinių darželių
vakaronė Gwinn Estate
• LIEPOS 20 d. 11:30 ryto šv. Jurgio parapijos gegužinė šv.
Jurgio parapijos sodyboje
• RUGPJŪČIO 10 d., sekma
dienį, - "DIRVOS” ir "VIL
TIES" draugijos gegužinė Liu
dos ir Vinco Apanių sodyboje.
Pradžia -1:00 vai. p.p.
• RUGPJŪČIO 17 d., sekma
dienį, 12-tą vai. p.p., LKVS-gos
"Ramovė" Cleveland skyrius ir
LŠS-gos Išeivijoje "Žalgirio"
šaulių kuopos gegužinė prie
ežero, Beachland parke, 17815
Canterbury Rd. Cleveland, OH

mokami skiepai nuo gripo. Ren
gia šv. Jurgio parapijos taryba
• SPALIO 25 d. "Dainavos"
stovyklos 40 metų sukakties
koncertas
• LAPKRIČIO 15-16 d.d. Dievo Motinos parapijos salėje

Psychological Health Center and
Alcoholism Treatment Program, Ine.

|
Prenumeratą priima:|
gBronius Juodelis, 239|
fBrookside Lane, Willow-|
Ibrook, IL 60514.Tel.|
|(630)986-1613
|

Telefonas: (216) 845-9061
Faksas: (216) 8454-9062
Dr. Gintautas Z. Sabataitis Psichologas
Priimame "Medicare" ir kitus sveikatos apdraudimus

JJa
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L0WEST AIR FARES

Gerardas Juskėnas

available worldwide

EXPERTS 0N TRAVEL
TO EAST EUROPE
passports * visas* prepaid tickets
SERV1N6 OUR COMMUNITY
FOR OVfcR 35 VEARS

ĮVAIRENYBĖS

KELIONĖ LAIVU
PO DIDŽIUOSIUS EŽERUS

6315 Pearl Road, Suite 101
Parma Heights, Ohio 44130

&s
sa
aS
ts.bja
an
sa
sšia
aa
ajtyj
aa]
a:r’,
a]ai
š]
[6][

šventė zoologijos sode, 10

"The Columbus" naujas Vokietijoje pastatytas
keleivinis laivas, rugsėjo mė
nesį pradės keliones Didžiuo
siuose ežeruose.
Laivas, kurį aptarnaus

169 asmenų įgula, lankys
Erie, Huron, Michigan, Ontario ir Superior ežerus bei
Georgian Bay įlanką. Erie
ežere bus lankomas Toledo
uostas. Kiti JAV lankomi
miestai bus Čikaga (Chicago)
ir Milwaukee. Kanadoje šis
laivas lankys Montrealio,
Toronto, Sault Ste. Marie ir
Windsor miestus. Kiti uostai
- Mackinac Island, Apostle
Island JAV-jose ir Parry
Sound bei Thunder Bay Ontario provincijoje.
"The Columbus" į pir
mą kelionę išplauks iš Mont
realio rugsėjo 17 d. devynių
dienų kelionei į Čikagą. Ant-

rojon kelionėn išplauks iš
Čikagos rugsėjo 29 d. dešim
čiai dienų iki Port Colbome.
Spalio 11d. kelionė prasidės
Toledo uoste, pasiekiant
Montrealį spalio 21d.
Vienos nakties kelionė
tarp Colburne, Ontario ir To
ledo, Ohio, kaštuos nuo $205
iki $310 asmeniui, keliaujant
dviem vienoje kajutėje. I tai
įskaitomi priešpiečiai, pietūs,
pusryčiai ir popiečio arbatėlė
bei vidurnakčio užkandžiai.
Norėdami išsamiau išsiaiš
kinti apie šias keliones,
skambinkite tel. 1-800/3199997.

ŠVENČIŲ AIDAI

LEADERSIN L0W COST TRAVEL"
ATLANTA IMPORT EXPORT

JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND’E MŪSŲ ATSTOVAS:

LITMA IMPORT EXPORT
639 EAST 185 STREET
CLEVELAND OH 44119
216-481-8811
SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO
AUKŠTOS KOKYBĖS MAISTO SIUNTIMAI

JOSI] SIUNTINIUS PRISTATYSIME | NAMUS
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS,
BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE,
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.

AHANTA IMPORT EXPORT
(312) 434-2121 arta (M«> 773-7363
T

Šios žavios lietuvaitės grojo ir dainavo Cleveland, OH Lietuvių namuose Motinos dienos
proga. Gaila, bet mūsų nuolatinis talkininkas, fotografas Vladas Bacevičius neįsidėmėjo jų
pavardžių. Dėkodami joms už muziką ir dainą, kviečiame atsiliepti ir dar aktyviau dalyvau
ti lietuviškoje veikloje

DIRVA

FREEDOM PLAN
42<t
Australija

Kanada

19C

Vokietija

34C

Anglija

29C

JAV

as low as

13C

